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Descrição das ofertas de acompanhamento de crianças 2022/2023 
 
Elemento de Acompanhamento 1: Horário de chegada 
Das 6.45 às 8.10 

Uma pessoa de acompanhamento está presente e recebe os alunos e alunas. Existe a possibilidade de tomar o 
pequeno-almoço trazido de casa, de fazer os deveres de casa autonomamente, de ler ou de brincar. 
 

Elemento de Acompanhamento 2: Almoço e acompanhamento 
Das 11.40 às 13.20  

Aos alunos e alunas é servido um almoço saudável. Seguidamente é feita a arrumação em conjunto. Segundas, terças 
e quintas-feiras ginástica voluntária com J+S Kids. O acompanhamento dura até ao reinício das aulas na parte da 
tarde. Para as crianças sem aulas de tarde termina às 13.20 o Elemento de Acompanhamento 2. Elas voltam para 
casa ou frequentam o Elemento de Acompanhamento 3.  
 

Elemento de Acompanhamento 3: Acompanhamento no início da tarde  
Das 13.20 às 14.55  

Os alunos e alunas podem fazer os seus deveres de casa autonomamente (sem verificação) na sala de 
acompanhamento. A seguir encontram-se à sua disposição ofertas de jogos e brincadeiras. Este Elemento termina 
com a pausa de recreio da tarde.   
 

Elemento de Acompanhamento 4: Lanche/snack e acompanhamento  
Das 14.55 às 18 horas 

Aos alunos e alunas é servido um lanchinho/snack (Zobig). Seguidamente podem fazer os seus deveres de casa 
autonomamente na sala de acompanhamento (sem verificação). Os alunos e alunas e, mais tarde, também para os/as 
que terminaram os deveres de casa, encontram-se à disposição ofertas de jogos e brincadeiras. No fim da tarde os 
alunos retornam a casa de acordo com o seu horário individual. Esse período dura até ao fim das estruturas diurnas, 
ou seja, o mais tardar até às 18 horas.  
 

Elemento de Acompanhamento 5: almoço “Eat & Go” 
Ao meio-dia (12.00 horas) para alunos do secundário 

A comida pode ser recolhida na sala FEB (edifício da escola primária, Kirchstrasse 19) e depois os alunos podem 
comer na sala comum da escola secundária. 
Um prato da ementa (preço especial Fr. 9. -, em vez de Fr. 14.95) pode ser comprado no FEB ou no secretariado. 
Também pode trazer o seu próprio prato reutilizável. Os alunos são responsáveis pelo armazenamento e limpeza de 
louça e talheres. 
 

Clube de deveres de casa (Ufzgiclub) para o nível primário   
Elemento de Acompanhamento U_a: 1. – 4. Primarstufe: Das 13.20 às 14.05, segundas, terças e 
quintas-feiras  

No Ufzgiclub os alunos e alunas do nível primário fazem autonomamente os seus deveres de casa sob vigilância. 
Essa pessoa de acompanhamento assegura em princípio que as crianças possam efectuar os deveres de casa em 
sossego. Ela controla se os deveres de casa foram feitos mas, contudo, não é encarregada de dar explicações ou 
executar correcções. Para ajudar encontra-se um/a professor/a no local. Depois de feitos os deveres de casa as 
crianças mudam para o Elemento de Acompanhamento 3a ou dirigem-se para casa. 
 

Deveres de casa no Ufzgiclub para o nível primário  
Elemento de Acompanhamento U_b: 1. – 4. Primarstufe: Das 15.15 às 16 horas, segundas, terças 
e quintas-feiras  

Descrever como elemento 3. Depois de feitos os deveres de casa as crianças mudam para o Elemento de 
Acompanhamento 4a ou dirigem-se para casa. 
 

Elemento de Acompanhamento U_c: 1. – 4. Primarstufe: Das 16.05 às 16.50, segundas, terças e 
quintas-feiras. Descrever como elemento 4. 

 
Elemento de Acompanhamento L_Primar: Hora de estudo para o nível primário 5.–6.Primarstufe 
Das 16.10 às 17.10, segundas, terças e quintas-feiras. 

Na hora de estudo os alunos e alunas resolvem os deveres de casa autonomamente. A pessoa de acompanhamento 
assegura em princípio que as crianças possam executar os seus deveres de casa em sossego. Ela controla se os 
deveres de casa foram feitos mas, contudo, não é encarregada de dar explicações ou fazer correcções. Depois de 
feitos os deveres de casa as crianças mudam para o Elemento de Acompanhamento 4 ou dirigem-se para casa. 
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Elemento de Acompanhamento L_Sek: Hora de estudo para o nível secundário  

 
Na hora de estudo os alunos e alunas do nível secundário fazem os seus deveres de casa autonomamente.  
O/a professor/a assegura em princípio que as crianças possam fazer os seus deveres de casa em sossego. 
 
 
 
 
 
 

Apoio de férias nas Férias de Carnaval e Férias da Páscoa 2023 

 
 
Oferta do apoio de férias 
 
A oferta de apoio de crianças será oferecida como primeira tentativa no ano letivo de 2022/23 durante as férias de 
Carnaval (20.02. a 24.02.2023) e as férias da Páscoa (17.04. a 21.04.2023) durante uma semana cada. 
 
A FEB (Cuidados familiares complementares) da escola Nebikon oferece assistência durante estas semanas de férias de 
dia inteiro das 7.00 às 18.00 horas, o mais tardar 
 
 
Autorização de supervisão 
 
A oferta de apoio de férias está principalmente disponível para crianças que também participam na FEB / em ofertas de 
cuidados durante o período escolar. 
 
 
Horário de supervisão e refeições 
 
A hora de chegada das 7.00h às 9.00h é estabelecida antecipadamente entre o pai/mãe/responsável e a criança e é 
coerciva. 
 
Os cuidados de dia inteiro duram desde as 7.00 da manhã, no mínimo, até às 17.00h/18.00h, incluindo refeições: 
Pequeno-almoço às 8.00, almoço às 12.00 e jantar (Zobig) à tarde. 
 
A inscrição matinal inclui refeição da manhã (às 8.00) e almoço e termina às 13.15h. 
 
As inscrições para o almoço/ a tarde começam às 11.45h até às 17h (18h, o mais tardar). O almoço em conjunto e um 
jantar à tarde estão incluídos. 
 
 
 
Para mais informações e formulários de registo para apoio de férias, contactar a diretora da FEB, Erika Knüsel,  
Mail: feb@schule-nebikon.ch, Tel: 079 869 03 15. 

 

 
 

Tem mais perguntas sobre a FEB -Cuidados familiares complementares 
Para tradução para a sua língua, por favor contacte uma pessoa chave.  

As pessoas chave para várias línguas estão listadas no folheto amarelo da escola, página 22/23 ou em 
www.schule-nebikon.ch em Espaço Social (Sozialraum) - Pessoas Chave (Schlüsselpersonen). 
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