
 

 
 

 

NORMATIVO PARA UTILIZAÇÃO DOS 

CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS 
 
Após a cidade de São Paulo avançar para a fase verde (4) do Plano SP, a AABB São Paulo está permitindo a 

realização de atividades individuais ou em duplas pelos associados, como forma de preparação física e técnica, 

desde que seja mantido o distanciamento social mínimo de  2 metros; com utilização de máscaras; sem 

qualquer contato físico com outros associados; sem o compartilhamento de materiais; e sem ocasionar 

aglomeração. 
 

 

ATIVIDADES AUTORIZADAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS 

(fora dos horários das aulas e treinos das modalidades) 
 

Locais: Campo de Futebol Oficial, Campo Society Sintético, Quadra Poliesportiva Descoberta e Arena 

Esportiva. 

 

• Atividades como forma de preparação física e técnica. 

 

• Permitidas as práticas de toques de bola, chutes a gol, treinos de pênaltis, controles de bolas, além de circuito com 

e sem bola.  

 

• Permitida a prática como passe e arremesso, nas seguintes modalidades: basquete, voleibol, handebol, futsal e 

futebol.  
 

 

ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS 
 

• Não está autorizada qualquer atividade coletiva e competitiva, além de outras do tipo “bobinho” ou dribles entre os 

participantes. 
 

 

DEMAIS RECOMENDAÇÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA 
 
• Higienize as mãos antes e depois das atividades, e sempre que possível evite colocar as mãos no rosto. 
 

• O associado não poderá compartilhar objetos e materiais esportivos. 

 
• Os vestiários do campo não serão liberados neste momento. Recomendamos que ao término das atividades todos 
se troquem e tomem seus banhos em suas residências.   
 
• Deve ser evitado tocar em bancos, equipamentos e acessórios sem necessidade. 
 
• Recomendamos que o associado traga sua toalha de rosto. 

 

• Por questão de segurança, pedimos que o atleta traga a sua garrafa de água, preferencialmente identificada com 
nome. 
 
• Os orientadores de público e as demais equipes de apoio do Clube ficarão responsáveis por fiscalizar o 
cumprimento de todos os protocolos estabelecidos neste normativo. Em caso de descumprimento, o associado 
estará sujeito a penalidades, conforme previsto no Regimento Interno Geral da Associação. 


