Coronavírus - Informação para os pais do Chefe de Educação
Regensdorf, 4 de Junho de 2020
Caros pais
Com esta carta, espero estar a informar-vos pela última vez sobre a pandemia de Covid-19 e o seu
impacto na vida escolar quotidiana em Regensdorf.
Noite de orientação e aulas de visita no jardim de infância, 1ª e 4ª classes antes das férias de Verão:
- A noite de orientação para o jardim-de-infância foi cancelada (está na carta de atribuição do
jardim-de-infância)
- A visita da tarde ao jardim-de-infância para novos professores do jardim-de-infância tem lugar (os
pais só podem acompanhar os filhos até aos terrenos de Kiga)
- As aulas de visita na 1ª e 4ª classe não se realizam (não há mistura de aulas!)
- Em DaZ-Kiga os pais e os seus filhos são convidados separadamente
Aulas de natação e de desporto:
- As aulas de natação estão basicamente de volta ao horário previsto. Excepção: 1ª classe na
propriedade do arrendatário e no edifício da escola Watt (devido ao transporte por transportes
públicos).
- As aulas de ginástica e desporto decorrem sem restrições. No entanto, não é permitido misturar as
aulas nos vestiários.
Tempos de aulas:
- Todos os tempos de aulas voltaram ao normal.
- As turmas reúnem-se nos pontos de encontro designados nas instalações da escola antes do início
das aulas (sem mistura de aulas)
- O intervalo das 10 horas será escalonado
Educação musical básica (MGA):
- As aulas da MGA na 2ª turma decorrem de acordo com o horário
Festas de formatura, excursões, excursões escolares, acampamentos:
- Todos os eventos e excursões, bem como as excursões escolares, permanecem proibidos até às
férias de Verão.
- As cerimónias de graduação só são permitidas nas instalações da escola se tiverem lugar na
mesma turma
- Não é permitido aos pais o acesso a eventos internos da classe

Conselho de pais/fórum de pais e reuniões de pais:
- Todas as reuniões e sessões dos conselhos de pais, dos seus conselhos e fóruns de pais só se
realizarão durante as férias de Verão.
- As chamadas parentais necessárias de todos os tipos são feitas através de videoconferência ou
telefone (excepção: as chamadas de localização de crianças ISR têm lugar na escola)
Acesso aos terrenos da escola:
- Os pais não estão autorizados a entrar no recinto escolar ou no edifício da escola até às férias de
Verão.

Agradeço a vossa grande compreensão e apoio neste momento difícil desde 16 de Março e espero
que o novo ano escolar possa começar em 17 de Agosto de 2020 em "verdadeira normalidade".
Desejo-vos uma boa hora de Verão!

Freundliche Grüsse
PRIMARSCHULE REGENSDORF
Leiter Bildung
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