NORMAS DAS AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA
1- Para frequentar as aulas de natação e hidroginástica, o associado deverá estar devidamente
cadastrado no sistema de acesso ao Espaço Aquático Firmino Borges Escada.
2- A disposição dos alunos nas turmas de natação, será feita pelos professores da modalidade
(nas turmas infantis, após a realização de uma avaliação), levando em consideração a idade
e o nível técnico de cada associado.
3- Não será permitido que um aluno faça aulas em duas turmas distintas.
4- Cada aluno poderá se ausentar das aulas no máximo 2 vezes por mês, sem que seja
apresentada justificativa por escrito. Após a terceira falta sem justificativa, o aluno perderá
sua vaga na turma, sendo substituído por um aluno da lista de espera.
5- Para o início das aulas, os alunos das turmas de natação infantis, deverão aguardar o
professor no corredor de acesso as piscinas. Não é permitido que os alunos já estejam dentro
da área da piscina, antes do horário previsto para sua aula.
6- Para não atrapalhar o desenvolvimento da aula e o aprendizado, antes do início das aulas, os
alunos devem fazer suas necessidades fisiológicas.
7- Os alunos terão tolerância de, no máximo, 10 minutos de atraso do horário previsto para o
início da aula.
8- Após o encerramento das aulas, os professores não poderão ficar responsáveis pelos alunos.
Assim, os pais ou responsáveis devem estar no corredor de acesso ao Espaço Aquático CCL,
para retirar seus dependentes, ao menos 5 minutos antes do horário previsto para o término
das aulas.
9- Durante os horários de aulas, poderão permanecer dentro ou ao redor da piscina, apenas os
professores, funcionários do CCL e alunos da turma.
10- Todos os alunos, devem tomar conhecimento e respeitar as normas de utilização do Espaço
Aquático Firmino Borges Escada.
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