
anos
REABERTURA
AULAS DE TÊNIS

P.A.I.E. 2020

P AROGRAMA RAMAÇAN
DE NCENTIVO AO SPORTEI E

GRATUITO!
PARA UTILIZAR,

FAÇA O AGENDAMENTO.

*DISPONÍVEL A PARTIR DE 12/10

DATA REABERTURA

13/10/2020
A partir das 14h



NOSSA PRIORIDADE
é cuidar de você.

REGRAS GERAIS
• Agendamento obrigatório;

• Máximo 2 alunos por turma, por aula, com 50 minutos de aula;

• Os horários de aulas serão especí�cos para esta fase, lembrando
que deve haver um intervalo de 10 minutos entre uma aula e
outra para higienização de materiais e limpeza do espaço,
mantendo-se os horários originais de cada aluno quando do
retorno normal das atividades;

• No interior da quadra poderão permanecer apenas alunos,
professores e pegadores de bola;

• Os associados em espera deverão aguardar a saída dos alunos que �nalizaram
a aula para entrarem na quadra e os acessos deverão ocorrer pelos locais sinalizados;

• Mochilas, raqueteiras e demais pertences deverão ser colocados ao lado de sua
cadeira/banco no interior das quadras. Não deverão ser colocados materiais na
arquibancada;

• Recomendamos para todos trazerem seus squeezes/garrafas com água;

•   Obrigatoriedade da regularização do atestado médico ou PAR-Q,EXAME FÍSICO:
para prática esportiva. Obs.: o formulário PAR-Q tem validade
até (01/11/2020).



AGENDAMENTO  
• Para utilização das aulas é obrigatório o agendamento online
(PORTAL ARAMAÇAN);

• Cada aluno poderá agendar apenas 1 vez por dia (o aluno que agendar mais
de 1 horário por dia, será considerado APENAS o primeiro horário e os demais
desconsiderados). A agenda que estará disponível será sempre a do dia
seguinte. Sendo assim, na segunda-feira abrirá a agenda de terça, na terça
a de quarta e assim durante a semana.

NOSSA PRIORIDADE
é cuidar de você.

Mais informações ou dúvidas 4972-8200 (R. 8233) de terça à sexta das 08h às 20h
Sábados e Domingos das 08h às 18h.

Obs.: Os horários e capacidades estão sujeitas a alterações sem prévio aviso

HORÁRIOS DISPONÍVEIS
(AULAS DE 45 MINUTOS)

TERÇA E QUINTA
• 14h15 às 15h
• 15h às 15h45
• 15h45 às 16h30
• 16h30 às 17h15

SÁBADO E DOMINGO
• 08h15 às 09h
• 09h às 09h50
• 09h50 às 10h40
• 10h40 às 11h30


