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  As áreas destinadas às aulas passarão por higienização completa 2 (duas 
vezes) ao dia, antes das aulas nos turnos diurnos e noturnos. 

  Nas entradas, será disponibilizado dispenser de álcool em gel para assepsia 
das mãos e antebraço pelos alunos e professores. 

  Durante a realização das aulas, em locais fechados, as portas e janelas 
deverão permanecer abertas.

  Os alunos deverão trazer o material para uso individual, raquete e bolinhas 
(Escolinha de Tênis).

  Será delimitado com fita no chão, o espaço individual de 4 m² para cada 
aluna, tendo um espaço de 1,5 m entre os alunos (ambientes internos). 

  Todos os alunos deverão portar para realização da atividade de uso 
individual: garrafa/squeeze e toalha. 

  O tempo de aula será reduzido em 10 minutos, para haver um intervalo 
entre as turmas, com o objetivo de evitar aglomeração. 

  Não será permitido a presença dos acompanhantes dentro da área 
delimitada e salas de aula, estes deverão aguardar nos locais sinalizados. 

  Todos deverão substituir o calçado pela sapatilha antes de acessar a área 
delimitada (Escolinhas de Ballet e Jazz). 

  Os treinos serão apenas técnicos e táticos (Escolinhas de Futsal e Voleibol).

  Os treinos serão apenas técnicos sem contato (Escolinhas de Judô e Jiu-
Jitsu).

  Será opcional o uso da máscara durante todo o tempo da aula. 

  Durante a aula, os professores não poderão tocar nos alunos para correção. 

  Os alunos deverão chegar prontos (roupa adequada) para as aulas, o uso 
dos vestiários será apenas para as necessidades fisiológicas. 

  Os alunos deverão assinar um “Termo de Responsabilidade”, em que 
concordam com todas as determinações de segurança previstas para prevenção 
ao COVID - 19, com risco de perder o direito ao uso do Clube no momento de 
flexibilização. 

  O uso dos vestiários e sanitários devem ser restrito às necessidades 
fisiológicas. Não será permitido a utilização de chuveiros para banho.

  Ação Complementar: alteração dos locais destinados as aulas para áreas de 
maior espaço físico e ventilação.



  As áreas externas da piscina passarão por higienização completa 2 (duas 
vezes) ao dia, antes das aulas nos turnos diurnos e noturnos. Após as aulas 
deverão ser higienizadas as escadas e as bordas. 

  Nas entradas, será disponibilizado dispenser de álcool em gel para assepsia 
das mãos e antebraço pelos alunos e professores. 

  Durante a realização das aulas, as portas e janelas deverão permanecer 
abertas. 

  Todos os alunos deverão portar para realização da atividade de uso 
individual: garrafa/squeeze e toalha. 

  Os acompanhantes das crianças menores deverão aguardar na área 
delimitada próximo ao banheiro familiar. 

  Os alunos que estiverem aguardando para a próxima turma deverão 
aguardar do lado de fora do prédio, na área externa delimitada. 

  Não será permitida a permanência no local após o término da aula. 

  O tempo de aula será reduzido para 40 minutos, com intervalo de 10 
minutos entre as turmas, com o fim de evitar aglomeração.

  Será obrigatório o uso da máscara na área externa a piscina. 

  Durante a aula, os professores não poderão tocar nos alunos para correção. 

  A área interna da piscina será delimitada com corda o espaço individual de 
4 m² para cada aluno, além do distanciamento de 2 metros entre as áreas 
delimitadas (Hidroginástica). 

  Será permitido 4 alunos por raia (Natação).

  Será evitado o uso de materiais como nadadeiras, pranchas e palmares. 

  Na área externa a piscina é obrigatório do uso de chinelos.

  Os alunos deverão chegar prontos (roupa adequada) para as aulas, o uso 
dos vestiários será apenas para as necessidades fisiológicas. 

  Os alunos deverão assinar um “Termo de Responsabilidade”, em que 
concorda com todas as determinações de segurança previstas para prevenção 
ao COVID - 19, com risco de perder o direito ao uso do Clube no momento de 
flexibilização. 

  O uso dos vestiários e sanitários devem ser restrito para necessidades 
fisiológicas. Não será permitido a utilização de chuveiros para banho.

  A Academia terá novo horário de funcionamen-
to, de 6h às 13h – 15h às 21h 

  Os horários deverão ser agendados com 48 
horas de antecedência pelo WatsApp, número: (31) 
98876-9102

  As áreas destinadas ao treino passarão por 
higienização completa duas vezes ao dia.

  Nas entradas serão disponibilizados tapetes 
sanitizantes e dispenser de álcool em gel para 
higienização dos pés e assepsia das mãos e antebraço 
pelos alunos e professores. 

  Será delimitado com fita no chão espaço 
individual de 4 m² para cada aluna, tendo um espaço 
de 1,5 m entre os alunos. 

  Todas os alunos deverão portar para realização 
da atividade de uso individual: garrafa/squeeze e 
toalha. 

  O tempo de treino será de no máximo 50 
minutos, com intervalo de 10 minutos entre as 
turmas, com o fim de evitar aglomeração. 

  Não será permitido a presença dos acompa-
nhantes dentro da área delimitada, estes deverão 
aguardar nos locais sinalizados. 

  Será opcional o uso da máscara durante todo o 
tempo da atividade. 

  Deverá se evitar o uso de celular. 

  Durante o treino os professores não poderão 
tocar nos alunos para correção.

  Os alunos deverão chegar prontos (roupa 
adequada) para as aulas, o uso dos vestiários será 
apenas para as necessidades fisiológicas. 

  Os alunos deverão assinar um “Termo de 
Responsabilidade”, em que concorda com todas as 
determinações de segurança previstas para preven-
ção ao COVID - 19, com risco de perder o direito ao uso 
do Clube no momento de flexibilização. 

  O uso dos vestiários e sanitários deve ser 
restrito para necessidades fisiológicas. Não será 
permitido a utilização de chuveiros para banho.



  As áreas destinadas as aulas passarão por higienização completa 2 (duas 
vezes) ao dia, antes das aulas nos turnos diurnos e noturnos. 

  Nas entradas será disponibilizado dispenser de álcool em gel para assepsia 
das mãos e antebraço pelos alunos e professores. 

  Todas os alunos deverão portar para realização da atividade de uso 
individual: garrafa/squeeze e toalha. 

  O tempo de aula será reduzido em 10 minutos. 

  Não será permitido a presença dos acompanhantes dentro da área 
delimitada, estes deverão aguardar nos locais sinalizados. 

  Será opcional o uso da máscara durante todo o tempo da aula.

  Os alunos deverão chegar prontos (roupa adequada) para as aulas, o uso 
dos vestiários será apenas para as necessidades fisiológicas.

  O uso dos vestiários e sanitários deve ser restrito para necessidades 
fisiológicas. Não será permitido a utilização de chuveiros para banho.

Local: Área verde (palco externo – piscina fria)

  Os campos 1, 2 e 3 estarão disponíveis para a prática recreativa de futebol. 

  Nas entradas será disponibilizado dispenser de álcool em gel para e 
assepsia das mãos e antebraço. 

  Todos os praticantes da atividade esportiva deverão portar para realização 
da atividade: garrafa/squeeze e toalha. 

  Será opcional o uso da máscara durante todo o tempo da atividade. 

  Durante o período que estiver na parte externa do campo, é obrigatório o 
uso de máscara. 

  Substituir os bancos de reserva por cadeiras respeitando o distanciamento, 
as cadeiras serão higienizadas a cada uso. 

  Só será permitido o máximo de 14 pessoas aguardando nas dependências 
do campo 1,  28 pessoas no campo 2 e 28 no campo 3. 

  Todas as bolas serão higienizadas antes do inicio da pratica recreativa e a 
cada troca de atletas. 

  Não serão disponibilizados coletes para locação. 

  Não disponibilizaremos copos descartáveis, TRAGA SUA GARRAFINHA. 

  Estará suspenso a pratica da atividade esportiva aos associados enquadra-
dos no Grupo de Risco (Idade igual ou superior a 60 anos e portadores de 
doenças crônicas) conforme previsto no Protocolo do Minas Consciente.

  Os praticantes deverão chegar prontos (roupa adequada) para as aulas, o 
uso dos vestiários será apenas para as necessidades fisiológicas. 

  Os praticantes deverão assinar um “Termo de Responsabilidade”, em que 
concorda com todas as determinações de segurança previstas para prevenção 
ao COVID – 19, com risco de perder o direito ao uso do Clube no momento de 
flexibilização. 

  O uso dos vestiários e sanitários deve ser restrito para necessidades 
fisiológicas. Não será permitido a utilização de chuveiros para banho.
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