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Regras do estúdio/aula de Dança 

- Apenas os alunos poderão entrar nas instalações do CCA, excetuando casos pontuais e justificados; 

- Uma vez que não será possível utilizar os balneários, os alunos deverão vir equipados e penteados de casa; 

- Os alunos somente poderão entrar na sala de aula na presença de um professor; 

- Para a entrada na sala de aula, os alunos devem retirar o calçado da rua, colocando num saco apropriado (material 

obrigatório);  

- Não é permitida a entrada na sala de aula com calçado de rua; 

- Os alunos devem utilizar máscara dentro das instalações; 

- Os alunos só podem tirar a máscara, dentro do estúdio, depois de estarem dentro do seu espaço pessoal 

(quadrado); 

- Os alunos devem ser portadores de um desinfectante pessoal; 

- Seguindo as directrizes da DGS os WCs a utilizar, para o Curso Livre, serão os do rés-do-chão; 

- Não é permitida a entrada com material não apropriado, nem com o cabelo solto; 

- Os telemóveis deverão permanecer dentro da mochila; 

- Os alunos deverão levar para a sala de aula todo o material necessário, desde o início da mesma, inclusive uma 

garrafa de água identificada; 

- O material de cada aluno só pode ser utilizado por si mesmo estando proibida as partilhas de material; 

- A entrada e saída na sala de aula deverá ser ordeira, em fila e silêncio, seguindo as instruções dadas pelas 

professoras; 

- Os alunos serão também responsáveis pela limpeza e desinfeção da sua cinesfera (espaço pessoal); 

- Todas as situações não previstas nas regras serão resolvidas pelos professores do Curso Livre de Dança. 


