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Os pais dos alunos da escola primária de Davos

Davos, 02.10.2020

4. Informação para os Pais na preparação de um eventual encerramento da Escola(parcial)
Caros Pais
A Inspetoria Escolar publicou esta semana um folheto informativo, o qual foi elaborado em conjunto
com outras Inspetorias e com o Serviço Federal de Saúde Pública. Receberá este folheto junto
com esta informação aos Pais. Tome atenção que existe um folheto para os alunos do Ensino PréPrimário e Primário e um para os Jovens da Escola Secundária Estruturada Nível 1.
Como Escola, nós iremos seguir as diretivas desse folheto e pedimos que também os Pais as
sigam. No caso do seu filho apresentar os sintomas correspondentes, mantenha- o em casa e
tome o respetivo contato com o seu médico de família.
Apesar de fazermos tudo o que está ao nosso alcance para que as aulas sejam dadas desta forma
presencial, não está excluído que uma ou mais turmas ou mesmo escolas tenham que interromper
temporariamente o seu funcionamento normal. Para que numa situação dessas possamos estar
devidamente preparados, reunimos os Diretores das Escolas em conferência para falar sobre os
vários temas e damos-lhe com prazer, as seguintes informações:
Um aluno adoece com o Corona
Surge um aluno doente com o Corona numa turma, o Diretor da Escola é imediatamente e obrigatoriamente informado. Nós, neste caso, tomaremos contato com a Médica Cantonal para com ela,
decidirmos tanto as medidas como o procedimento a tomar.
Neste caso serão, tanto os professores como os Pais informados o mais rápido possível. Uma
situação de Corona numa turma não tem como consequência automática a quarentena para todos
os alunos dessa turma.
Um professor adoece com o Corona
As aulas presenciais na sala continuam de acordo com os horários e planos em vigor.
A Direção da Escola fará tudo para conseguir organizar imediatamente um professor de substituição adequado.
Normalmente, e já anteriormente à época antes do "Corona", era possível encontrarmos um professor de substituição no espaço de uns dias, principalmente para o Jardim-escola ou para Escola
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Primária. Para essa situação possuímos uma lista com algumas dúzias de professores de substituição à qual podemos aceder.
Se adoecer um professor com Corona muito inesperadamente e não nos for possível organizar
num tão curto espaço de tempo um professor de substituição, a turma fica na sua sala e receberá
aulas do professor da turma paralela.
Adoecem vários Professores com o Corona
Numa situação do género, entraremos imediatamente em contato com a Médica Cantonal e decidiremos sobre qual o procedimento a tomar. Enquanto nos for possível organizar de um modo
responsável as aulas presenciais, continuaremos a mantê-las. Se adoecerem muitos professores,
havendo desse modo, outros professores e alunos em perigo, fecharemos então essa Escola temporariamente e contornaremos a situação com aulas à distância.
Preparação para um encerramento escolar(parcial)
Nos próximos dias serão tomadas medidas para que todos os alunos se consigam conectar na
rede da Escola. Será também tomado em linha de conta, e para os alunos que estão dependentes
do «computador portátil» da escola, que estes possam ter um aparelho para trabalharem.
Também os professores irão preparar as plataformas informáticas tanto para as tarefas como
também para possibilitar a comunicação com os alunos e/ou com os pais.
Em regra geral, entram em ação e consoante o tema, as plataformas informáticas Microsoft Teams
/ Office 365 e Klapp. Para os alunos dos Jardins-escola e Escolas do Ensino Básico serão também
disponibilizadas outras possibilidades de comunicação adequadas. Os respetivos professores informarão diretamente.
Aulas para alunos em quarentena
Alunos que estão em quarentena individualmente têm direito a trabalhos de casa, todavia não a
aulas à distância. Os trabalhos serão enviados na forma adequada, respetivamente criança/jovem
por exem. via Teams, através do meio postal, ou através de colegas mensageiros (atenção evitar
o contato entre as crianças em quarentena e os mensageiros!).
Aulas em encerramento escolar(parcial)
Se houver uma ou várias turmas em quarentena, as aulas serão dadas por professores à distância.
Essas aulas serão dadas em diferentes formas, segundo o nível escolar e a idade dos alunos.
Basicamente, o tempo de aulas durante essa situação, para os níveis mais baixos (Jardim-escola
e 1./2. classes) será de 1 – 2 horas diárias. Nos níveis mais altos do Ensino Primário podem ser
de /e até 4 horas por dia.
Também durante as aulas à distância serão dadas todas as disciplinas e as alunas e alunos com
direito ao apoio pedagógico especial continuarão a ser ensinados na forma apropriada.
Tomando um ritmo em encerramento escolar (parcial)
Há que ter em atenção que os alunos em casa também têm obrigatoriamente de ter estruturas.
Para isso servem, por um lado os trabalhos ou tarefas dos professores e por outro lado, a ajuda
que os pais podem dar aos seus filhos para estes adquirirem essa estrutura, como por exemplo
disponibilizar um ambiente adequadamente sossegado onde estes consigam trabalhar regularmente e de uma forma concentrada. Os professores contribuirão para essa regularidade fazendo
horários definidos alguns dias por semana, nos quais estarão disponíveis e/ou para entrarem em
contato com os alunos e/ou com os pais, telefonicamente ou através de videoconferência.
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Surgem dificuldades
Se surgirem grandes dificuldades na implementação ou se o seu filho não realizar os trabalhos
com o requerido objetivo ou com os cuidados necessários, pedimos-lhe que tome contato com o
professor. Se a situação se repetir, o Diretor da Escola deverá ser informado.
Comunicação
A partir das férias do Outono a comunicação com os Pais será feita através da plataforma "Klapp".
Até hoje registaram-se cerca 94% dos Pais. Nós pedimos aos restantes ca. 6% que até ao dia 6
de Outubro de 2020 se registem.
Férias
Em pouco mais de uma semana começam as férias de Outono. Nesta altura muitos Pais aproveitam para viajar com os filhos. Gostaríamos de lhe chamar a sua atenção para a nova lista do
Serviço Federal da Saúde Pública (BAG) dos países com alto risco de contágio. A esta lista pertencem países como Portugal, parte da Áustria, parte da França e parte da Itália, etc.
A lista atualizada encontrará em:
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#2060676916
Por favor tome em atenção, que pessoas que nas férias do Outono viajarem para as regiões de
alto risco de contágio estão obrigadas no retorno à Suíça a 10 dias de quarentena. As medidas de
quarentena são também para crianças e jovens sem restrições.
Se o seu filho retornar de uma visita a um desses Países que pertencem à lista dos Países com
quarentena obrigatória, só poderá frequentar a Escola normalmente o mais cedo possível a partir
do 11. dia depois da entrada na Suíça. Estas crianças não têm direito a aulas à distância.
Apesar de tomarmos medidas para o caso de acontecer um novo encerramento escolar (parcial)
faremos todos os esforços para que essa situação não aconteça novamente. Todos nós podemos
e devemos dar a nossa contribuição. Agradecemos uma vez mais cordialmente a sua contribuição
e apoio.
Nós desejamos-lhe a si e à sua Família boas e repousadas férias de Outono.

Cumprimentos cordiais

Gemeinde Davos
Volksschulen der Gemeinde Davos

Martin Flütsch
Hauptschulleiter

Thomas Marti
Stv. Schulleiter
Primar Dorf

Marco Schneider
Schulleiter Oberstufe
Stv. Schulleiter Primar Platz

David Sonderegger
Schulleiter Talentschule

PS. Todas as informações atuais estão ao seu dispor na nossa Homepage: www.schuledavos.ch
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