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Lajeado, 29 de junho de 2020. 

 
AULAS DE FUNDAMENTOS TÉCNICOS DO PROFESSOR JURA 

 
O CTC, junto com o professor Jura, está oferecendo aulas de fundamentos técnicos de futebol 

para os alunos da Escolinha enquanto as atividades coletivas não podem ser retomadas por completo. 
Segue relação das normas indispensáveis a serem seguidas para realização das aulas de 

fundamentos técnicos: 

 As aulas terão início no dia 02/07/2020 em grupos de no máximo 5 alunos; 

 O dia e horário da aula deverão ser marcados diretamente com o Professor Jura; 
 Não será permitido, em hipótese alguma, a presença dos pais ou acompanhantes nas arquibancadas 

do Clube nos horários de aulas; 

 Após a aula, o aluno não poderá permanecer nas proximidades do campo, devendo se retirar 
imediatamente do clube com seu responsável; 

 Aqueles alunos que vierem de carro terão de estacionar entre à secretaria do Clube e o campo B; 

 É obrigatório o uso de máscaras dentro do Clube, no trajeto até o campo e durante a atividade; 

 Os espaços de uso comum permanecerão fechados e não será permitido o uso dos vestiários e 
bebedouros; 

 Está permitido somente o uso dos sanitários; 
 O aluno deverá trazer sua própria garrafa de água ou adquirir no restaurante do Clube; 
 Haverá um intervalo de no mínimo 15 minutos entre as aulas; 
 Não é permitido qualquer contato físico, professor e aluno; 
 Tanto professor como o aluno deverão lavar as mãos e usar álcool em gel antes e depois da prática. 

Também deverão higienizar seus equipamentos após a prática; 
 Neste primeiro momento as aulas só poderão ser praticadas nos seguintes horários: nas terças-

feiras e quintas-feiras, pela tarde, das 13h30min às 18h30min e sextas-feiras pela manhã das 
8h30min às 11h30min; 

 Os alunos que vierem para as atividades técnicas com o Professor Jura deverão se identificar na 
Portaria do Clube; 

 O professor deverá providenciar a assinatura, pelo responsável, de um “termo de 
responsabilidade”, no qual declarará ter conhecimento das regras e de eventuais riscos, estando de 
acordo em realizar as aulas neste período de pandemia; 

 Qualquer infração ou descumprimento das regras acima importará na imediata suspensão das 

reservas por tempo indeterminado ao associado infrator; 

 Eventuais situações não contempladas neste comunicado ou dúvidas, serão dirimidas pelo Comitê 

de Crise do CTC. 

Estas medidas se fazem necessárias para a preservação da saúde de todos e do plano de retoma das 
atividades no Clube. Estamos juntos e queremos retornar à normalidade o quanto antes. 
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