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NORMAS DE SEGURANÇA 

Lista de normas necessárias para segurança dos alunos e que têm que ser cumpridas 
rigorosamente, caso contrário os mesmos não poderão frequentar as aulas. 

1. Não sendo permitido ainda o uso de balneários, os alunos devem vir já equipados de casa, 
com a roupa que vão utilizar na aula. Não tem de ser o fato de ballet, pode ser umas leggins de 
desporto e uma t-shirt justa. O cabelo deve vir já devidamente apanhado e as sapatilhas de 
ballet devem ser trocadas na entrada para a sala, ficando os sapatos de rua no exterior da sala. 
 
2. Cada aluno deve trazer uma toalha de praia, para se eventualmente fizer exercícios no 
chão, não tocar diretamente no mesmo. 

 
3. Professora e alunos terão de trazer sempre máscara. 

 
4. Ao entrarem no edifício será medida a temperatura de cada aluno. 

 
5. Os alunos dirigem-se até à sala de ballet circulando de acordo com os circuitos marcados no 
chão. 

 
6. Os alunos aguardam pela chamada da professora para a aula, no corredor, com a devida 
distância de segurança. 

 
7. Durante cada aula e antes do recomeço da seguinte, sempre que entenda que é necessário, 
a professora limpa convenientemente as superfícies que eventualmente foram tocadas, com 
um produto de higienização próprio e aprovado pela DGS. 

 
8. No final de cada aula a professora manda sair da sala um aluno de cada vez e de imediato 
os alunos trocam, já no exterior da mesma, os sapatos e vão embora, não ficando a conversar 
no corredor. De seguida a professora chama um aluno de cada vez do grupo seguinte, e 
encaminha para o seu lugar para que seja cumprida a distância de segurança entre os alunos. 

 
9. Durante o funcionamento da aula só poderão estar na sala o grupo de alunos que foi 
definido pela professora, por isso não pode haver atrasos a ir buscar os alunos no final de cada 
aula. 

 
10. À entrada e à saída da sala os alunos e professora deverão lavar as mãos com o álcool gel 
que será posto à disposição. Poderão e deverão fazê-lo, também no decorrer da aula sempre 
que acharem necessário. 

 
11. A professora e os alunos, durante o percurso para a sala e durante a aula, têm de manter 
a distância aconselhada (de 2 metros) no mínimo entre si. 

 

12. As mães/encarregados de educação devem deixar os alunos no hall de entrada no piso 
inferior e só se devem dirigir à secretaria em caso de necessidade, como para pagamento de 
mensalidades ou esclarecer alguma dúvida.  

Obrigada pela compreensão! 


