
Protocolo AABB Kids Verão 2021 
 
 

Em função da pandemia – Covid – 19, observando as determinações municipais, 
estaduais e federais, este protocolo estabelece regras para o funcionamento do AABB 
Kids Verão, visando a segurança das crianças, associados, colaboradores e prestadores 
de serviços. 
 
Este protocolo contempla as áreas do complexo da AABB, as quais as crianças realizarão 
as atividades do projeto. 
 
Para o Kids Verão: 

 

Checklist antes de sair de casa: 

 
� Verifique sua temperatura antes de vir, se estiver com febre não saia de casa, 

tomando os cuidados necessários. 
� Verifique sua máscara, ela deve estar cobrindo boca e nariz e leve duas na mochila 

para a troca. Sugestão: traga dentro da mochila seu álcool gel , não sendo 
obrigatório, pois o mesmo será fornecido. 

 
Ingresso ao Clube: 

 

� Temperatura: a temperatura será novamente aferida pelos nossos colaboradores 
na portaria e se por ventura apresentar estado febril comprovado, temperatura 
superior à 37.8, deverá ser orientado a buscar auxílio médico, não devendo 
permanecer nas dependências do clube. 

� Ingresso: ao ingressar no clube, todas as crianças, bem como os pais, devem estar 
usando a máscara devidamente, cobrindo boca e nariz e a mesma deverá sempre 
ser usada pela criança durante todo o período das atividades, sendo retirada 
somente no momento da piscina. 

� Catracas: sendo associado da AABB, traga sua carteirinha para liberação da 
entrada nas catracas, não será utilizado o sistema de biometria; 

� Álcool Gel: frascos e dispensadores estão distribuídos pelos locais das atividades, 
bem como pelos demais espaços do clube. 

� Colaboradores e Professores: todos estão orientados a zelar pelos protocolos 
sanitários e orientar as crianças. 

� Locais das atividades: quando realizadas em espaços fechados, entre um uso e 
outro, será feita a higienização dos mesmos e em intervalos regulares. 

 
 
Sobre o Kids: 

 
� Lanche: não será fornecido pela AABB. Cada criança deve trazer o seu dentro de 

um recipiente (pote ou bolsa térmica) todos devidamente identificados. O lanche 
deve ser entregue diretamente ao professor da turma na hora da chegada. 



 
� Bebedouros: traga sua garrafinha de casa, os bebedouros estão funcionando 

somente para reposição da água (identificar com o nome da criança). 
� Piscina / banho: teremos todos os dias o horário da piscina, após a saída da 

mesma as crianças deverão somente se trocar no vestiário, não tomando banho, 
para evitar a aglomeração. 

� Pais: pedimos a compreensão na hora da chegada e saída, evitar a permanência 
no local evitando a aglomeração. 

 
Material necessário para atividades: 

 

� Roupas adequadas para a prática (tênis, bermuda, camiseta, etc). 
� Piscina: biquíni, sunga ou calção, protetor solar (identificado, não esquecer, pois o 

mesmo não será fornecido pelo clube) toalha e/ou roupão e chinelo. Lembrando 
que não é permitido o compartilhamento de materiais tais como toalhas, chinelos, 
protetor solar, etc. 

 
 
 
 


