Protocolo de Segurança
Aulas ao Ar Livre
Sabemos que é coletivo o desejo de retorno às atividades presenciais. Porém, não estando
resolvida a situação de calamidade pública, seria imprudente pensar em um retorno
completo. O que planejamos é um retorno parcial à
 s atividades. Assim, podemos acalmar a
ansiedade de cruzar espadas, enquanto mantemos as medidas de segurança e
distanciamento necessárias. A proposta é a realização de Aulas ao Ar Livre. Para que tal
medida seja bem-sucedida, devemos adotar regras rígidas de higiene e distanciamento.

Regras para as Aulas ao Ar Livre
1. Os Agendamentos de Aulas ao Ar Livre devem respeitar um intervalo de 14 dias.
a. Não serão aceitos agendamentos de Aulas ao Ar Livre para semanas
consecutivas. Agendamentos consecutivos serão cancelados.
2. NÃO É PERMITIDO TROCAR EQUIPAMENTOS durante as Aulas ao Ar Livre.
a. SOB HIPÓTESE ALGUMA DEVE SER FEITO REVEZAMENTO DE
MÁSCARAS DE ESGRIMA.
b. Alunos que não possuírem wasters, podem solicitar um empréstimo à
escola.
i.
Equipamentos emprestados ficarão sob a custódia do aluno, devendo
este trazê-los nas próximas aulas presenciais que agendar.
c. Alunos que não possuírem máscara de esgrima, podem solicitar um aluguel
à escola.
i.
Equipamentos alugados ficarão sob a custódia do aluno, devendo
este trazê-los nas próximas aulas presenciais que agendar.
3. Alunos devem utilizar óculos de proteção (EPI) durante as aulas, salvo quando
estiverem usando máscara de esgrima.
a. Todos os alunos receberão um óculos de proteção (EPI) que ficará sob sua
custódia.
i.
O aluno será responsável por higienizar e cuidar do seu óculos de
proteção, devendo trazê-lo nas próximas aulas presenciais que
agendar.
4. ALUNOS DEVEM UTILIZAR (CORRETAMENTE) MÁSCARA DURANTE TODA
AULA, MESMO SOB MÁSCARA DE ESGRIMA.
a. Máscaras devem cobrir nariz, boca e queixo.
b. Máscaras pode ser de pano ou descartáveis.
5. Os Alunos devem higienizar suas mãos com álcool em gel antes e após a aula.

6. Os Alunos devem escolher uma dupla para a aula e não podem trocar de dupla
durante a aula.
7. Não são permitidas técnicas de agarrar.
8. Durante toda a aula, espera-se um distanciamento mínimo de 2 metros entre os
Alunos.
Importante: se você estiver com sintomas gripais, como tosse, febre, coriza; ou teve
contato com alguém que teve diagnóstico de COVID-19 nos últimos 14 dias, não agende
aulas presenciais.
O descumprimento das regras implica afastamento do Aluno, por duas semanas, das
atividades presenciais.

