
ORIENTAÇÕES SOBRE
O RETORNO DAS 
AULAS DE DANÇA



Queridos Pais e Alunos,

Comprometidas em seguir os rígidos protocolos de 

saúde definidos pelos órgãos responsáveis e preo-

cupadas com a manutenção de um espaço que vise 
a segurança de alunos e professores, compartilha-

mos aqui a nossa cartilha com dicas e procedimen-

tos adotados na volta as aulas de danças a partir do 
dia 03 de novembro de 2020.

Para quem ainda não quiser voltar às aulas presen-

ciais, continuamos com nossas aulas pelo Zoom! 

NOSSO COMPROMISSO
Para que possamos oferecer um ambiente mais 
seguro, família e alunos devemos trabalhar juntos.

CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA
- Promover um ambiente seguro para todos; 
- Garantir um ensino de qualidade;
- Manter os espaços da escola limpos e higieniza-

dos, com limpeza intensificada dos banheiros e 
locais de maior contato das mãos (maçanetas, corri-
mãos, barras, equipamentos de som, etc.); 
- Disponibilização de dispensers de álcool em gel 
por todos os locais de maior circulação.



Às alunas e aos familiares:

FAMÍLIA

- Não enviar seu filho caso apresente algum 
sintoma da COVID19; 

- Realizar a higienização adequada dos alunos e 
materiais; 

- Informar o clube caso haja algum aluno que 
teste positivo para COVID19 ou qualquer outra 
doença contagiosa; 

- Caso seja solicitado pelo clube, buscar o aluno 
imediatamente.

ALUNAS

- Seguir as orientações protocolares; 

- Manter o empenho na aula; 

- Respeitar o distanciamento social e as 
etiquetas de cumprimento; 

- Permanecer de máscara durante todo o 
período que estiver no clube.

- Sempre usar máscara* 

− Manter o distanciamento social nas áreas 
demarcadas e sempre que possível.

Caso seja detectada no aluno uma 
temperatura acima de 37,2oC ou qualquer 
outro sintoma relacionado à COVID-19, serão 
adotados os seguintes procedimentos:

− Isolamento do aluno; 

− Contato imediato com a família para que 
venha buscá-lo;

− Solicitamos que a família contate um médico 
sem demora;

 − O retorno às aulas ocorrerá somente com 
autorização médica por escrito;
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- Lave as mãos com sabão 
desinfetante e água (por 20 
segundos ou mais) ou use álcool em 
gel;

- Leve uma garrafa d'água para 
evitar tocar em torneiras ou botões 
de bebedouros;

- Limpe todos seus equipamentos;

- Não compartilhe qualquer tipo de 
equipamento com outras pessoas;

- Se precisar espirrar ou tossir, faça 
isso com um lenço ou na manga da 
camisa;

- Chegue o mais perto possível do 
horário marcado;

- Evite tocar em portões, grades, 
bancos, etc. se possível.

Antes de qualquer
atividade:



Após qualquer
atividade:

- Saia do clube o mais rápido possível;

- Lave bem as mãos ou use álcool em 
gel;

- Não use o vestiário. Tome banho em 
casa;

- Não participe de atividades sociais 
ou extracurriculares. Nada de 
congregação após o exercício;

- Todos devem deixar as instalações 
imediatamente após as atividades.



Não venha ao Clube se:
1) Estiver com sintomas do coronavírus: 
problemas respiratórios de médios a graves 
com febre, tosse e dificuldade de respirar, 
ou outros sintomas identificados pelo CDC 
(Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
dos EUA);

2) Esteve em contato com alguém com 
covid-19 nos últimos 14 dias;

3) For um indivíduo vulnerável. Um indivíduo 
vulnerável pode ser um idoso ou alguém 
com condições de saúde delicadas, 
incluindo pressão alta, problema crônico de 
pulmão, diabete, obesidade, asma e pessoas 
com sistema imunológico comprometido 
por tratamentos como quimioterapia para 
câncer.



- Os alunos devem ficar nas salas 
somente nos horários das aulas;

- Respeite o limite de 2m de 
distância entre cada pessoa;

- Faça a atividade nos locais em que 
exista a marcação de solo;

 
- Traga a sua própria garrafinha de 
água;

-  Traga a sua própria toalha;

- Proibida a permanência dos 
responsáveis dentro das salas de 
dança.

1. Regras da Dança



3. Regras da Dança

Para acessar os 
horários das aulas, 
clique no botão abaixo:

Horário das aulas

http://clubedecamposorocaba.com.br/noticias-detalhe/?noticiaId=14268

