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TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CORRESPONSABILIDADE 

[  ]Núcleo formativo      [  ]Competitivo       [  ]Núcleo social  

 

Eu,_________________________________________________, autorizo meu/minha  

filho(a),_______________________________________nascido em:_____/______/______, a participar do 

retorno das atividades de treinamento da Aerc Juventus. Ao mesmo tempo em que me responsabilizo por 

manter todas as precauções e cuidados citados abaixo: 

 

Utilização de equipamentos individuais: Garrafa com água e máscara. 

Seguir o trajeto: O atleta deverá seguir o trajeto de sua casa até o local do treinamento e após o 

encerramento das atividades retornar para sua residência. 

Conscientização: É se suma importância que os pais/responsáveis permaneçam segundo protocolos 

em combate ao Covid-19, em relação ao uso de máscaras, álcool gel e demais cuidados. 

 

Teutônia (RS),_______ de_____________ de 2020 | CPF:________________________ 

E-mail: _____________________________________ 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Pai ou Responsável. 

 

A retomada das atividades de treinamento presencial será de forma gradual, a partir do início 

do mês de setembro de 2020. Diante disso elaboramos o protocolo que apresenta como pretendemos 

realizar as atividades para os alunos com idade entre 7 e 15 anos no futebol e 11 aos 17 anos no 

voleibol, previstas para um ambiente seguro e seguindo as orientações de prevenção da Organização 

Mundial da Saúde.  

 

Principais medidas adotadas 

 Aferição de temperatura corporal: Todos os atletas e professores passarão por aferição de 

temperatura. Caso algum atleta apresente sintomas de febre, será encaminhado para seus 

responsáveis; 

 Máscara de proteção: os atletas só poderão participar dos treinamentos utilizando máscara;  

 Higienização das mãos: os atletas somente poderão entrar na aula após higienizar as mãos 

com álcool gel; 

 Sem contatos, sem aglomeração: vamos coordenar entrada e a saída dos atletas do local de 

treinamento para que haja um espaçamento entre os participantes, evitando o contato físico e 

aglomeração; 

 Higienização dos materiais: o material a ser utilizado será devidamente higienizado antes de 

cada turno de atividades. Não será utilizado material compartilhado (coletes). 

 Não serão utilizados vestiários. Os atletas deverão vir uniformizados. 


