PROTOCOLO DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA
A VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS NA DANZARIA
Somente as turmas com alunos acima de

10 anos voltarão às aulas presenciais.

Nossas pequenas bailarinas continuarão a dançar através de aulas online pelo Zoom.

O uso da máscara é obrigatório durante

Haverá álcool em gel

todo o tempo em que os alunos e as

disponível na entrada da

professoras estiverem na Danzaria,

Danzaria, bem como na

inclusive durante as aulas.

entrada das salas de aula.

Os alunos deverão vir uniformizados de casa.
O vestiário estará fechado e não será permitida a troca de roupa na Danzaria.

Os alunos deverão levar uma garrafa

Antes de entrar nas salas de aula os

de água de casa, pois não serão mais

alunos deverão deixar os sapatos do

fornecidos copos. As garrafas de

lado de fora e calçar as sapatilhas que

água serão de uso pessoal e não

deverão ser usadas somente dentro das

devem ser compartilhadas.

salas de aula.

As bolsas serão deixadas em armários dentro das salas.
s armários serão devidamente higienizados antes de cada aula.
Caso o aluno esteja com febre ou sintomas de gripe não deverá ir para a aula.

Todos os alunos terão a

As salas serão

Enquanto

temperatura aferida antes de cada

higienizadas em todas as

estiverem aguardando o

aula. Caso um aluno esteja com

trocas de aulas. E durante

início das aulas os alunos

febre o responsável será chamado

as aulas as janelas serão

deverão manter o

imediatamente pra ir buscá-lo.

mantidas abertas.

distanciamento entre si.

Haverá marcações nas salas (nas barras e no chão) para que os alunos saibam onde deverão se
posicionar durante as aulas a fim de manter o distanciamento mínimo de 1,5m entre eles.
Não haverá contato físico entre os alunos, bem como entre as professoras e os alunos.
Somente será permitida a entrada e permanência de alunos na Danzaria.
Assim pais ou responsáveis deverão aguardar nos carros ou na entrada da Via Brasil.

A secretaria estará funcionando no seguinte horário:
Seg a sex: das 14h00 às 20h00
Sábado: das 8h30 às 11h30
Mas o atendimento continuará sendo feito apenas virtualmente ou pelo telefone. Os pagamentos
deverão ser feitos somente por transferência bancária e o comprovante enviado por WhatsApp.

Os horários das aulas foram remanejados para evitar aglomeração nas entradas e
saídas dos alunos e para que as salas possam ser higienizadas antes de cada aula.

As aulas serão transmitidas ao vivo pelo Zoom. Assim quem não se sentir seguro
em fazer aula presencial, ou quem for do grupo de risco, poderá optar por
continuar a fazer as aulas online.

QUEM DANÇA NA DANZA É MAIS FELIZ E TEM MAIS SAÚDE E SEGURANÇA!

