Coronavírus - Informação aos pais do responsável pela educação e pelos cuidados
escolares
Regensdorf, 6 de Maio de 2020

Caros pais
Em primeiro lugar, um sincero agradecimento pela excelente cooperação com a escola e pela vossa
paciência e compreensão durante as últimas 8 semanas. Esperamos que esteja saudável e de boa
saúde. A abertura das escolas, incluindo as condições gerais, foi decidida pelo Conselho Federal a
partir de 11 de Maio. No entanto, os cantões são livres de decidir como querem implementar isto
na prática.
Requisitos cantonais
A Direcção da Educação e o Gabinete do Ensino Básico do Cantão de Zurique decidiram abrir apenas
"metade" das escolas até 5 de Junho de 2020. Não pode haver mais de 15 crianças em qualquer
classe, o que, em linguagem simples, significa meia classe. Do mesmo modo, o número de aulas por
semana para crianças em aulas presenciais foi reduzido para metade. As meias aulas individuais não
podem misturar-se, o que resulta num início e fim de aulas escalonados. Todos os eventos
escolares, excursões, viagens escolares e acampamentos de estudantes são proibidos até às férias
de Verão.
Implementação na escola primária de Regensdorf
Implementámos estes requisitos cantonais e planeámos as quatro semanas de 11 de Maio a 5 de
Junho inclusive. As aulas de meia aula decorrem de acordo com um horário especial, que lhe será
enviado pelo professor da turma do jardim de infância ou da escola. Decidimos trabalhar apenas em
matemática, alemão, inglês, francês e NMG nas aulas presenciais. Nas quartas-feiras de manhã, o
ensino à distância a partir de casa continua a ser aplicado aos alunos. Você receberá todos os
detalhes em tempo útil do professor da turma.

Conceito de protecção
A fim de garantir a segurança e saúde das crianças, do pessoal docente e dos trabalhadores,
continuam a aplicar-se as regras de higiene. Os zeladores são responsáveis pela desinfecção das
superfícies (pelo menos duas vezes por dia) e fornecem dispensadores de sabão e toalhas secas
descartáveis em quantidade suficiente para lavar as mãos. As salas de aula são ventiladas
regularmente. A distância entre o professor e as crianças deve ser normalmente de 2 metros. As
meias aulas não se encontram e as pausas são também escalonadas e realizadas separadamente.
Caminho para a escola
As autoridades escolares e a polícia municipal pedem-lhe, como pais, educadamente que NÃO
conduza o seu filho à escola de carro. Desta forma, evitará o tráfego desnecessário nas instalações
escolares e nos jardins de infância. Envie o seu filho para a escola exactamente à hora combinada
para que a chegada e entrada escalonadas no edifício da escola/ jardim-de-infância decorra sem
problemas, muito obrigado! Os pais (incluindo familiares e amigos) não estão autorizados a entrar
nos terrenos da escola até 5 de Junho, para que o menor número possível de adultos se encontrem.
Os cartazes assinalarão este facto. Agradecemos-lhe a sua compreensão.
Informação de Nadine Weibel, chefe dos cuidados pós-escolares
Mesmo com o reinício do ensino presencial, continua a aplicar-se o princípio de que, sempre que
possível, se cuida do seu filho em casa, em privado. Os cuidados extra-curriculares tentam oferecer
cuidados simplificados em conformidade com as normas de higiene e segurança, com o pedido de
que só se tire partido disso se não se conseguir organizar de outra forma. Mais informações sobre
os cuidados extracurriculares no período de 11 de Maio e provavelmente até 8 de Junho de 2020
podem ser encontradas nas respectivas homepages do município e da escola primária de
Regensdorf.

Esperamos agora quatro semanas positivas a caminho de um funcionamento normal. Com o vosso
apoio, podemos fazer isto juntos, muito obrigado!
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