
Disposições para aulas alternadas a partir de 22 de Fevereiro de 

2021 

A partir de segunda-feira, 22 de Fevereiro, começarão finalmente as aulas 

alternadas, como já tínhamos planeado há duas semanas.  

Finalmente, lições na escola novamente - pelo menos de dois em dois 

dias! 

Alteração importante em comparação com o planeamento anterior: todas 

as crianças são agora obrigadas a frequentar as aulas de frequência 

alternada! A frequência escolar é de novo obrigatória! 

Informação organizativa para o início a 22 de Fevereiro: 

- Os pais foram informados pelos líderes de classe sobre a divisão dos 

seus filhos nos subgrupos. Isto também torna claro em que dias as 

crianças têm dias de frequência à escola ou dias de aprendizagem em 

casa. Em caso de dúvida, por favor pergunte ao professor da turma! 

- Tempos de aulas: Os graus 1 e 2 têm aulas das 8:00-12:00, incluindo as 

sextas-feiras. Os graus 3 e 4 terão aulas das 8:00 às 13:00 horas. 

- As entradas de classe anteriores permanecerão. Os requisitos de 

máscara e as regras de espaçamento aplicar-se-ão em todo o edifício 

como anteriormente. 

- Todas as disciplinas serão ensinadas nas aulas. As aulas de educação 

física serão programadas como tempo de movimento na agenda diária, 

uma vez que os ginásios não estão disponíveis para utilização. 

- A maioria das aulas, em muitas aulas a totalidade das aulas, é ensinada 

e organizada pelos chefes de turma. 

- Os professores da disciplina complementam o tempo de ensino sempre 

que necessário. 

- Os recursos de pessoal estão completamente esgotados com este plano. 

O ensino de substituição não é possível, pelo que, em caso de doença de 

um professor, as aulas presenciais têm de ser canceladas. 

- Continuarão a ser criados grupos de cuidados de emergência para as 

crianças que não podem ser atendidas em casa no "dia de aprendizagem". 

Nestes grupos de emergência não há lições, apenas - sempre que possível 

- supervisão durante a prática. O registo prévio para cuidados de 

emergência é obrigatório. 



- Por enquanto, a escola durante todo o dia continuará a ser oferecida 

apenas como um GTS de emergência sem almoço. Uma vez que o pessoal 

do GTS é afectado aos cuidados de emergência de manhã, faltam aqui os 

recursos de pessoal para uma oferta alargada. Estamos a trabalhar 

cuidadosamente num ajustamento gradual em direcção à normalidade. 

- Devido à presença obrigatória nas aulas alternadas, os testes de classe e 

as verificações de desempenho também são novamente possíveis, uma 

vez que nenhuma criança se encontra em desvantagem que ainda estaria 

nas aulas à distância. 

- Tendo em conta a crescente ocorrência de novas mutações de vírus, é 

necessário um cuidado especial: por conseguinte, a obrigação de usar um 

protector bucal também se aplica nas aulas para professores e alunos. 

Aqui, as máscaras médicas e as máscaras FFP2/KN95 são recomendadas 

para professores, mas os alunos podem continuar a utilizar máscaras do 

dia-a-dia, uma vez que as máscaras FFP2 não são medicamente 

recomendadas para crianças com menos de 14 anos de idade. 

- Com estrita observância dos outros regulamentos de higiene e, em 

particular, da exigência de distância - continua a ser responsabilidade 

pedagógica do professor (por exemplo, ao ensinar novas lições na área da 

educação da audição e da fala, ao introduzir novas letras, ao ditar ou 

noutras situações específicas de ensino) abster-se temporariamente de 

usar uma máscara. Além disso, deve ser feito um número suficiente de 

pausas de máscara (por exemplo, no contexto de fases de trabalho 

silenciosas na sala de aula ou também durante as fases de movimento e 

desporto com distância ao ar livre). 


