
REGIMENTO     INTERNO     DO     SETOR     AQUÁTICO     (NATAÇÃO     E     HIDROGINÁSTICA)   –   2020  

1. Introdução: Este regimento tem por finalidade definir as normas de conduta para as aulas de natação e hidroginástica e
utilização comum do setor aquático. Ele está diretamente ligado e subordinado ao Estatuto Social do Clube.

   2. Do uso comum das piscinas:
- Horários das Aulas: 2ª feira: das 14h15 às 21h00; de 3ª e 5ª feira: das 07h00 às 12h30 e das 14h15 às 21h00; 4ª feira: das
07h00 às 11h00 e das 14h15 às 21h00; e 6ª 07h00 às 11h00 e das 15h00 às 19h45; Sábado: das 09h00 às 11h00. OBS: Em dias
de eventos organizados pelo clube (festivais, competições, bailes, shows e outros) as piscinas poderão ser interditadas para uso
comum, tornando seu uso destinado ao evento. 
- Exame médico: É obrigatória a apresentação do exame médico dermatológico dentro do seu vencimento para entrada no recinto
das piscinas. 
- Divisão do espaço físico aquático: O recinto das piscinas é comum a todos os associados e dependentes, porém a
PRIORIDADE PARA A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO AQUÁTICO É DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS QUE
ESTIVEREM EM AULA ORIENTADOS PELOS PROFESSORES. CASO HAJA RAIA LIVRE DURANTE AS AULAS E ESTE
ESPAÇO NÃO VIER A PREJUDICAR AS AULAS, OS PROFESSORES PODERÃO AUTORIZAR A PERMANÊNCIA DO
ASSOCIADO NA(S) RAIA(S), PARALELA(S) À(S) AULA(S) SEM PASSAR PELAS RAIAS NO SENTIDO TRANSVERSAL. Esta
norma tem validade para a piscina semiolímpica (25 METROS) e para a piscina recreativa (50 METROS) dentro do espaço
reservado pela faixa de contensão. Fora dessas limitações o uso é livre.
– Risco de incidência de raios no recinto: Nos dias/horários que houver incidência de raios e mau tempo (oferecendo risco aos
usuários) os alunos e associados deverão ser retirados das piscinas conforme solicitação dos funcionários responsáveis (bombeiro
civil, disciplina civil e professores). Esta atitude segue as determinações da CIPA (órgão responsável pela prevenção de acidentes),
logo que o mau tempo passar o uso será liberado imediatamente.
– Preservação da estrutura física das piscinas: É proibido pular as grades de, proteção que as contornam. É proibido pendurar,
subir e se apoiar nas bandeirolas e raias da piscina.

3. Inscrição e triagem de vagas: Todo interessado em fazer aulas de natação orientadas por professores deverá fazer sua inscrição
no departamento de esportes, após a inscrição o aluno AGUARDARÁ NA LISTA DE ESPERA O SURGIMENTO DE SUA VAGA.
Todo mês será feita uma triagem de vagas excluindo os faltosos e/ou desistentes do mês anterior, atribuindo novas vagas de acordo
com a ordem cronológica de inscrição. Os funcionários do Departamento de Esporte entrarão em contato oferecendo o dia e horário
de sua aula. Para  os  adultos,  será  realizada  aula-teste  aos  Sábados  com  agendamento  antecipado,  em  caso  de  não
comparecimento, a ficha de inscrição irá para fila de espera dos alunos iniciantes. 

4. PAR-Q/ATESTADO MÉDICO: A lei nº 16.724 de (22/05/18), alterou a lei anterior da exigência do atestado médico. Está instituído
o Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) para pessoas até 69 anos de idade. Os menores de 18 anos deverão
estar devidamente autorizados pelos pais, os quais são responsáveis para responder o questionário e assinar pelos mesmos. Para
os alunos com 70 anos de idade ou mais, permanece obrigatória a apresentação do atestado médico de aptidão para prática de
atividades físicas e deverá constar obrigatoriamente o nome completo do médico, número do CRM e eventuais observações relativas
às especificidades de cada caso.

5. Faltas: Cada aluno matriculado não poderá exceder o limite de 03 (TRÊS FALTAS) durante o mês corrente sem a apresentação
de justificativa médica ou motivos de força maior. A  partir  da  quarta  falta sem a justificativa acima, o aluno estará
AUTOMATICAMENTE EXCLUÍDO DO SEU HORÁRIO E PERDERÁ SUA VAGA, podendo posteriormente fazer nova inscrição e
aguardar novamente outra inclusão. Caso a turma seja de uma aula por semana, o limite é de 01 (UMA FALTA) por mês seguindo os
mesmos critérios. Em caso de viagem, deverá ser enviado ao departamento um e-mail com antecedência informando as datas da
mesma, sendo isentas duas semanas por ano.  O principal critério para manter a vaga É A FREQUÊNCIA CONSTANTE NAS
AULAS, SEM EXCEDER O LIMITE PERMITIDO DE FALTAS. Não será permitido compensar aulas ou realizar qualquer treino em
outros horários.Caso vença ou esqueça a carteirinha, será marcada falta podendo perder a vaga.

6. Atraso e saída antecipada: Caso ocorra algum atraso por parte do aluno no início de sua aula, o mesmo será notificado
verbalmente pelo professor, persistindo este atraso em outras aulas o aluno poderá ser impedido de fazer sua aula. A tolerância é de
5 minutos. O aluno que chega atrasado atrapalha a sequência pedagógica e o mesmo não obtém o aproveitamento ideal da aula. É
proibida a saída antecipada constante das aulas, pois esta prática também atrapalha a sequência pedagógica. 

7. Responsabilidade com alunos menores fora do horário de aula: O clube e os professores não se responsabilizam pelas
crianças menores deixadas no recinto da piscina fora do horário normal de aula. Pedimos aos pais e responsáveis para que não
deixem seus filhos menores antes ou depois do horário de aula, pela própria segurança da criança e pelo bom andamento das aulas.

8. Permanência dos responsáveis no recinto das piscinas: os responsáveis pelos alunos apenas poderão permanecer ao lado da
piscina quando os professores solicitarem.

9. Materiais pedagógicos: O uso dos materiais pedagógicos é exclusivo às aulas orientadas pelos professores. É proibido o uso
dos materiais fora dos horários de aula.

10. Disciplina: Os casos omissos a esse regimento serão encaminhados à Diretoria e posteriormente à Comissão de Sindicância e
o(s) envolvido(s) na ocorrência poderá (ão) ser punido (s) conforme o ESTATUTO SOCIAL. Portanto pedimos aos associados que
respeitem este regimento, pois ele foi elaborado para proporcionarmos um atendimento cada vez MELHOR, PRIORIZANDO A
QUALIDADE NESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.  

Departamento de Esportes – Setor Aquático – AAA – ATUALIZAÇÃO JANEIRO/2020

Eu, ____________________________________________________________________________, responsável pelo (a) aluno (a)
_______________________________________________________, declaro que recebi e concordo com todos os itens citados no
Regimento Interno do Setor Aquático (Natação e Hidroginástica) da AAA. Data: ___/__/2020.
Assinatura:_________________________________________________________________________________________________



GRADE HORÁRIA NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA
DIA HORÁRIO PROFESSOR NÍVEL

2ª
17H15/18H00 Carolina/ Ricardo Touca Branca
18H00/18H45 Carolina Touca Vermelha

2ª e 4ª Feira

14h15/15h00 Clauber Adulto Iniciante

15h00/15h45
Ricardo Touca Verde
Pedro Adulto Intermediário e Avançado

15h45/16h30
Ricardo/ Pedro Touca Amarela
Clauber/ Carolina Touca Vermelha

16h30/17h15 Ricardo Touca Azul
18h45/19h30 Carolina Adulto

19h30/20h15
Clauber Adulto Iniciante e Intermediário
Carolina Adulto Avançado

20h15/21h00 Clauber Adulto Avançado e Intermediário
3ª Feira 09h30/10h15 Pedro/ Ricardo Touca Branca

3ª e 5ª Feira 

07h00/08h00 Ricardo Adulto Avançado e Intermediário
08h00/08h45 Ricardo Adulto

08h45/09h30
Pedro Adulto Iniciante e Intermediário
Ricardo Toucas Verde/Azul/Vermelha

10h15/11h00
Pedro Touca Vermelha/ Azul
Ricardo Touca Amarela

11h30/12h30 Pedro Aperfeiçoamento Triathlon
14h15/15h00 Clauber Adulto Iniciante, Intermediário e Avançado
15h00/15h45 Carolina Adulto Iniciante, Intermediário e Avançado
15h45/16h30 Carolina Touca Azul
16h30/17h15 Ricardo Touca Vermelha

17h15/18h00
Pedro Touca Vermelha
Ricardo Touca Azul

18h00/18h45
Ricardo Adulto Intermediário e Avançado
Clauber Touca Verde 
Pedro/ Carolina Touca Amarela 

18h45/19h30
Pedro Adulto Iniciante e Intermediário
Carolina Adulto Avançado

19h30/20h15 Pedro Adulto
20h15/21h00 Pedro Adulto

4ª Feira
09h30/10h15 Pedro/ Ricardo Touca Branca
18h00/18h45 Carolina/ Ricardo Touca Branca

4ª e 6ª Feira

07h00/08h00 Ricardo Adulto Avançado e Intermediário

08h00/08h45
Ricardo Adulto Intermediário e Avançado
Pedro Adulto Iniciante

08h45/09h30
Pedro Adulto Iniciante e Intermediário
Ricardo Touca Vermelha/ Verde

09h30/10h15 Ricardo/ Pedro Touca Amarela

10h15/11h00
Ricardo/ Carolina Touca Amarela
Pedro Touca Vermelha/ Azul

16h30/17h15 Pedro Touca Vermelha

17h15/18h00
Carolina Touca Vermelha
Ricardo Touca Azul

18h00/18h45 Ricardo/Carolina Touca Amarela 
5ª Feira 09h30/10h15 Pedro/ Ricardo Touca Branca

6ª Feira

09h30/10h15 Pedro/ Ricardo Touca Branca

15h00/15h45
Ricardo Touca Vermelha
Clauber Adulto Iniciante e Intermediário

15h45/16h30 Ricardo/Pedro Touca Branca
18h00/18h45 Carolina/ Ricardo Touca Branca
19h00/19h45 Carolina Adulto Iniciante e Intermediário

Sábado 8h15/9h00 Clauber/Pedro Aula teste (conforme datas agendadas)
HIDROGINÁSTICA

3ª, 4ª, 5ª e 6ª 09h30/10h15 3ª, 4ª, 5ª 16h00/16h45

EQUIPE
Petiz 1 a Sênior Clauber 2ª e 4ª feira 16:30 às 19:30 3ª e 5ª feira 15:00 às 17:45

6ª feira 15:45 às 18 h Sábado 9 h às 11 h

Pré-Mirim a Mirim 2 Pedro 2ª, 4ª e 6ª feira 17:15 às 19:30 Sábado 9 h às 11 h

Nascidos entre 2013 e 2014: Touca Branca Crianças de 5 anos completos a 6 anos e meio (a promoção para Touca Amarela varia conforme nível em aula);
Nascidos entre 2011/2013: Touca Amarela Crianças de 6 anos e meio a 8 anos Iniciantes e Intermediários/Touca Verde Avançados mesma faixa etária.
Nascidos entre 2004/2010: Touca Vermelha Crianças de 9 a 15 anos Iniciantes e Intermediários/Touca Azul Crianças de 9 a 15 anos Avançados.
Nascidos até 2003: Adultos.


