
Newsletter 7 - Reabertura da escola 

Queridos pais 

Após 6 semanas de ensino a distância, podemos receber seu filho/sua filha de volta à 
nossa escola a partir de segunda-feira, 11 de maio de 2020. Estamos satisfeitos que a 
escola esteja de volta à vida e um pouco normalidade. A construção e implementação do 
ensino a distância tem sido um grande desafio para todos os envolvidos. Devemos a 
vocês, queridos pais, que muitas coisas foram tão boas e positivas.  

Com a Conferência Suíça dos Ministros Cantonais da Educação, o BAG estabeleceu 
diretrizes para os conceitos de proteção para o início da escola. 

Resumimos abaixo as informações mais importantes sobre o conceito de proteção 
do cantão de Berna: 

• Os dois primeiros dias de aula (11 e 12 de maio de 2020) são organizados em aulas em  
meia turma. Nos pequenos grupos, os alunos são sensibilizados para o comportamento 
de baixo risco e as regras de higiene. O tempo de participação nos 4 meios dias de 11 
de maio a 12 de maio de 2020 dura 3 lições cada. Enviaremos a organização exata de 
11 e 12 de maio pelos professores da turma na próxima semana. 

• As crianças, especialmente no nível da escola primária, devem se comportar e se mover 
o mais normalmente possível na rede de turmas, a caminho da escola e nos recreios da 
escola. 

• A cooperação das crianças no ambiente escolar não é definida como contato próximo. 

• As crianças só devem usar desinfetantes em casos excepcionais. 

• O uso preventivo de máscaras não é uma medida sensata nesse cenário. 

• As crianças devem ser incentivadas a não compartilhar alimentos ou bebidas. 
  
• Nos esportes, esportes de contato devem ser evitados. A educação física, se possível 
ocorrem ao ar livre (mais informações a seguir). 
  
• Pessoas adultas que não estão diretamente envolvidas nas operações da escola, por 

exemplo, pais que trazem as crianças para a escola devem evitar a área de construção 
da escola. Grupos de adultos ou pais na área da escola também devem ser evitados 

• Alunos com uma doença ou doença de um membro da família: 
Os alunos que não puderem assistir às aulas presenciais por um longo tempo devido à 
sua própria doença ou à de um membro da família continuarão sendo treinados em 
ensino a distância. Se a ausência durar mais de cinco dias, um atestado médico é 
apresentado à direção da escola. Crianças e adolescentes com uma doença subjacente 
devem aderir às medidas básicas de proteção relacionadas à doença 



• Avaliação 
Princípio: ensino a distância ou a falta de instrução em sala de aula não deve ter um 
impacto negativo na educação continuada de crianças e jovens no cantão de Berna. 
Portanto, o relatório de avaliação inclui apenas o desempenho da escola (produtos, 
controles de aprendizagem, processo de aprendizagem) que ocorreu antes do 
fechamento da escola em 13 de março de 2020. As ocasiões de avaliação que foram 
realizadas após o início das aulas em sala de aula só podem ser consideradas na 
avaliação geral se trouxerem uma melhoria para os alunos. 

• Registro de pessoas vulneráveis 
O Escritório Federal de Saúde Pública (FOPH) especificou as pessoas em risco em 16 de 
abril de 2020 no Apêndice 6 da Portaria 2 do COVID-19: https://www.admin.ch/opc/de/
officialcompilation- / 2020 / 1249.pdf. 
De acordo com o conceito de proteção do BAG, as pessoas mais vulneráveis à reabertura 
das escolas obrigatórias: 
a) pessoal particularmente vulnerável e estudantes particularmente vulneráveis 
b) alunos e funcionários saudáveis que moram em uma casa com pessoas 
particularmente vulneráveis 
• Os alunos mencionados em a) ficam em casa e continuam a receber ensino a distância. 
• Soluções individuais devem ser encontradas nas situações mencionadas em b). Em 
princípio, essas crianças devem poder ir à escola. No entanto, os pais decidem se seus 
filhos vão ou não ter aulas presenciais. 
Para que possamos planejar voltar ao trabalho em 11 de maio de 2020, aqueles que 
estão particularmente em risco (pais de seus filhos e / ou eles mesmos) devem se 
registrar através da pesquisa FORMS, que é realizada on-line pelos professores da turma, 
até 4 de maio de 2020. e diga se seu filho vai ou não às aulas presenciais. Os atestados 
médicos correspondentes podem ser posteriormente enviados à direção da escola (inserir 
e-mail e endereço postal). O certificado é emitido por um médico, refere-se ao Apêndice 6 
do Regulamento COVID 19 2 e tem uma data de emissão após 16 de abril de 2020 

Agradecemos a sua ajuda. Você receberá mais informações em tempo útil. Enquanto 
isso, estamos felizes por seu apoio adicional no ensino à distância e esperamos que você 
e sua família se mantenham saudáveis. 

Os professores da turma ainda são suas pessoas de contato.  

Com os melhores cumprimentos 

Micha Herrmann


