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CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 240, de 16 de julho de 2021, que define o regime 

de prestação de serviços públicos no âmbito da administração direta, autárquica e 

fundacional enquanto persistir a situação de pandemia da doença causada pela Covid-

19 e dá outras providências. 

CONSIDERANDO que nas últimas semanas tem se verificado no Boletim de triagem rápida 

COVID-19 (porta de entrada das UBS) que o número de pacientes sintomáticos está 

reduzindo significativamente.  

CONSIDERANDO o Guia Orientador da Atenção Primária à Saúde (APS) de Minas Gerais 

para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, versão 5, de Junho de 2021. 

CONSIDERANDO a evolução do cenário frente à pandemia do Covid-19 em Contagem, 

e que algumas diretrizes e estratégias foram revisadas e estabelecidas pela Nota Técnica 

da Atenção Básica 01/2020 (atualizada em 17/03/2021), fica estabelecido que: 

É importante garantir, no cenário COVID-19, a permanência das ações de 

educação em saúde e educação permanente voltadas para a Promoção da Saúde, 

direcionadas à promoção da autonomia das pessoas, à formação da consciência 

crítica, à cidadania participativa e à superação das desigualdades sociais. As atividades 

poderão se dar no âmbito coletivo respeitando as regras de distanciamento conforme os 

protocolos, notas e Fluxogramas padronizados e disponíveis no portal da Saúde.  

As atividades do Movimenta Contagem promovem a melhoria da saúde da 

população e a inclusão social a partir da oferta de grupos, práticas corporais 

alternativas, dentre outras atividades físicas, em consonância com as demandas 

apresentadas pelas distintas áreas de abrangência. Ademais, os grupos continuam com 

o objetivo de melhorar efetivamente a saúde da população, promovendo educação 

em Saúde, diminuindo o consumo de medicamentos e contribuindo para uma melhor 

qualidade de vida dos usuários.  

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH 

deverá retomar as atividades de forma gradual respeitando as condições sanitárias 

propostas pela Secretaria Municipal de Saúde, buscando uma maior preservação da 

saúde dos usuários e a menor possibilidade de contágio dos praticantes das atividades 

em grupo; 

Esta Nota Técnica prevê condições de etapa inicial para retorno gradual das 

atividades. 
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O Programa Movimenta Contagem promove o lazer, a inclusão social e a melhoria 

da saúde da população, a partir da oferta de aulas de dança, ginástica, práticas 

corporais alternativas, dentre outras atividades físicas, em consonância com as 

demandas apresentadas pelos Distritos Sanitários. Ademais, o Programa Movimenta 

Contagem pretende melhorar efetivamente a saúde da população, reduzindo as 

demandas das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UPAs (Unidade de Pronto 

Atendimento), o consumo de medicamentos e contribuindo para uma melhor qualidade 

de vida do povo contagense.  

A Associação Comunitária Shekinah deverá reestabelecer o PLANO DE TRABALHO 

PARA TERMO DE COLABORAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DAS 

AÇÕES DO PROGRAMA MOVIMENTA CONTAGEM buscando o cumprimento das metas e 

propostas do referido plano. 

A Associação Comunitária Shekinah deverá disponibilizar: 

 Organização da vacina 

Profissionais para apoiarem a vacinação nos distritos do Município de Contagem de 

acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde. 

 Apoio nos CAPS e Centros de Convivência 

Instrutores nos Centros de Convivência com articulação de atividades nos Pontos TEIA e 

nos CAPS: Eldorado, Sede, AD, CAPSi. 

 Atividades coletivas 

Pólos de atividades coletivas contemplando todos os distritos em locais abertos 

previamente definidos. 

 Aulas on-line  

Deverão ser disponibilizadas no facebook do Movimenta Contagem, no endereço 

www.facebook.com/groups/movimentacontagem. Sendo: 

I. Nas modalidades: ginástica, ritmos, aerolocal e circuito kids, em horários fixos, duas 

vezes por semana cada, com pelo menos 30 (trinta) minutos cada aula, nos 

mesmos moldes que já ocorrem nos núcleos.  

II. As aulas deverão ser gravadas em local de escolha da entidade com devida 

identificação de pelo menos 2 (dois) banners do Programa Movimenta Contagem;  

III. As aulas deverão ter publicidade através de links nas mais diversas redes sociais; 

IV. É necessária a realização de aulas adaptadas para idosos, maiores de 60 anos, e 

para crianças, este para atender O Programa Saúde na Escola (PSE), conforme 

Plano de Trabalho.  

Os profissionais da Associação Comunitária Shekinah deverão observar as regras 

de conduta e ainda avaliar como se portar, evitando situações inadequadas para o 

momento. As regras no que tange as atividades coletivas estão estabelecidas a seguir: 
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I. As aulas deverão ser realizadas em locais abertos; 

II. Higienização frequente com as mãos com água e sabão ou álcool a 70%;  

III. Uso de máscara é obrigatório, uma vez que diminui a chance de contaminação 

das pessoas; 

IV. Limitação usual da metragem (um usuário a cada 4 m²) na realização da 

atividade que deverá estar marcado no local com fita crepada ou autoadesiva 

de forma que não danifique o patrimônio público; 

V. Aferir a temperatura dos frequentadores antes das aulas, não autorizando a 

entrada de pessoas, tanto usuários quanto colaboradores, com temperatura de 

37,5 º C ou mais nos locais de treino;  

VI. Realizar uma triagem rápida dos usuários antes de realizar a atividade, a fim de 

identificar se alguém apresentou febre e/ou sintomas gripais nas ultimas 24horas, 

de forma a recomendar que pessoas, com relato de febre e/ou outros sintomas 

gripais, não realizem a atividade e busquem atendimento nos serviços de saúde. 

VII. É permitido ao profissional que estiver ministrando a aula, durante a atividade não 

utilizar a máscara, garantido um distanciamento mínimo de 4 metros;  

VIII. Deve-se evitar a utilização e o manuseio de celulares durante a prática de 

atividade física; 

Os Profissionais deverão solicitar que os usuários também atentam às regras para 

realização das aulas do Movimenta Contagem e também as seguintes condutas: 

I. Realizar as atividades utilizando máscaras, bem como os demais colaboradores 

que estiverem no local; 

II. Higienizar as mãos com álcool 70% assim que chegarem ao local da atividade; 

III. Ocupar o lugar devidamente marcado no chão; 

IV. Não levar mochilas e/ou acessórios que demandem cuidados. Serão permitidos 

apenas os objetos/equipamentos/instrumentos de uso individual/pessoal 

devidamente higienizado com álcool a 70% (Ex: colchonetes, halteres, cabos de 

vassoura, garrafinhas de água, etc); 

V. Praticar etiqueta para tosse (manter distância de pelo menos 2 metros, cubra a 

tosse de preferência com o cotovelo e espirre com tecidos ou roupas e lave as 

mãos); 

VI. Não poderão ser compartilhados objetos pessoais durante a realização dos 

grupos. Trazer de casa sua hidratação, e não socializar, nem utilizar recipientes de 

outras pessoas (squeezes, toalhas, etc). Se tiver que usar os bebedouros, utilize 

copo ou garrafa para encher d´água; 

VII. Evitar apertar as mãos ou abraçar e tocar nas pessoas ou a própria boca, nariz ou 

olho; 
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VIII. Usuários acima de 60 (sessenta) anos e demais grupos de risco deverão realizar as 

aulas em modo virtual, que será disponibilizado nas redes sociais do Programa 

Movimenta Contagem;  

As atividades de monitoramento deverão ser adaptadas para a etapa atual. 

Ficam suspensas nessa etapa a aferição de medidas antropométricas, uma vez que 

necessitam realizar contato físico nos usuários. 

A Associação Comunitária Shekinah, nessa etapa, não deverá realizar eventos 

além das atividades estabelecidas nesta Nota Técnica. 

Fica autorizada a Associação Comunitária Shekinah a realizar as medidas 

necessárias para adequação das atividades com retorno oficial das aulas no dia 23 de 

agosto. 

As medidas desta Nota Técnica poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de 

acordo com a situação epidemiológica do município. As orientações são dinâmicas e, 

portanto, serão alteradas para adequação das ações conforme a necessidade. Esta 

nota técnica segue as orientações feitas pela OMS e Ministério da Saúde. As dúvidas e 

eventuais omissões do presente documento serão deliberadas pela Superintendência de 

Atenção à Saúde, que fará os devidos direcionamentos. 

Esta Nota Técnica entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 


