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Update Elterninformationen/ Informações aos pais 

 

 

Prezados encarregados de informação 

As autoridades federais e cantonais decidiram pela reabertura das escola na segunda - feira dia 11 de 

maio. Manter a distância de dois metros entre os alunos não é mais obrigatória e os alunos podem 

estar em grupos maiores que 5 crianças. 

Seguem em vigor as seguintes medidas de prevenção: 

 

Hygienemassnahmen/ Medidas de higiene : 

• Lavar frequentemente as mãos com água e sabão  

• Não dar apertos de mão nem abraços  

• Espirrar e tossir  num lenço ou o no cotovelo  

• Não compartilhar comida ou bebida  

• No recinto escolar não são permitidos grupos com adultos  

  

 Reto Steinmann 
 schulleitung.primar@schule-nebikon.ch 
 062 756 31 29 
 Andreas Koch 
 schulleitung.sekundar@schule-nebikon.ch 
 062 756 08 68 

Aos encarregados de educação dos 

alunos da escola de Nebikon  

  

mailto:schulleitung.primar@schule-nebikon.ch


Schulpflicht/ Escola obrigatória  

Crianças e jovens podem e têm que voltar a escola , a não ser que : 

• O aluno/ a está doente  

ou  

• O aluno/a vive com uma pessoa doente com COVID-19.  

Se forem esses os casos entrem em contato, por favor, com o professor da turma ou com a direcção 

escolar.  

Se a criança ou jovem vive com pessoas do grupo de risco, informem-se com o médico e peçam uma 

avaliação médica da situação para verificar se é viável a ida a escola. 

 

 

Präsenzunterricht/ frequência escolar  

Começo das aulas  

As aulas do ensino primário e o infantário começam na segunda – feira 11. de maio em dois grupos: 

Kindergarten/ infantário : conforme informações das professoras da turma  

1./3./5. classe: aulas das 8.10  até às 9.45  

2./4./6. classe: aulas das 10.05 até às 11.40   

 

Escola secundária: as aulas começam todas às 8.30  

 aulas com o professor da turma das 8.30 às  9.45  

depois decorrem as aulas conforme o horário escolar  

 

As aulas decorrem conforme o horário escolar para todos a partir da segunda-feira à tarde.   

 

Horário escolar  

Está em vigor o horário escolar regular, com a seguinte exceção: 

Todas as 3./4.classes: das 08.00 às 11.30  

 

 

Beurteilung /Avaliaçâo       

No livro de notas, deacordo com as ordens cantonais, serão avaliadas as seguintes disciplinas : 

• Escola primária : alemão, matemática, ciências de natureza e meio ambiente  

• Escola secundária : alemão, inglês, francês, matemática 

Prescinde-se da avaliação com notas em todas as outras disciplinas. Essas serão avaliadas como 
«frequentadas» no livro de notas nas avaliações semestrais.  

 



Elterngespräche/ Reuniões de pais  

Com o consentimento dos participantes, podem ser feitas as reuniões, cumprindo as medidas de 

higiene e prevenção em vigor.   

 

 

Betreuungsangebote/ Serviço de cuidar das crianças  

A partir do 11 de Mai os serviços de cuidados das crianças, FEB, começam a funcionar normalmente. 

Todas as inscrições voltam a ser válidas. Se tiverem dúvidas ou perguntas entrem em contato com  

Judith Küng:  

  079 869 03 15 

 feb@schule-nebikon.ch 

 

 

Schulbibliothek /Bliblioteca  

Encontram-se informações atuais sobre a biblioteca na Hompage da escola Nebikon / biblioteca 

escolar e comunitária ou na aplicação escolar (SchoolApp) na rubrica da biblioteca.  

A Ludotheka continua por enquanto fechada. Os jogos e brinquedos emprestados podem ser 

retornados, no horário de abertura, na biblioteca.  

 

 

Anlässe /Eventos  

Estão cancelados todos os eventos em que participem diferentes turmas, excurções, passeios, 

acampamentos e eventos com os pais .  

 

Agradecemos sinceramente pela vossa cooperação e apoio das últimas semanas. 

 Estamos felizes e contentes de podermos reabrir e receber as crianças e jovens mais uma vez na 

escola. Vamos fazer o possivel   por cumprir as medidas de prevenção e pelo bem- estar  dos alunos. 

Obrigado pela vossa confiança  

Atenciosamente  

 

 

Andreas Koch       Reto Steinmann 

diretor da escola secundária     diretor da escola primária  
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