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Ensino a distância após as férias de primavera de 2020
Caros alunos, Caros pais e responsáveis
Começamos a segunda fase do ensino a distância na segunda-feira. No comunicado à imprensa
do Conselho Federal na quinta-feira, 16 de abril de 2020, diz: "Se a situação permitir, as escolas
obrigatórias [...] deverão abrir novamente em 11 de maio". Nos próximos dias, receberemos mais
informações cantonais sobre isso. Nós iremos informá-lo sobre a implementação.
O ensino a distância continuará por mais três semanas. As seguintes notas:
•

Submissão de planos e dossiês semanais
Dependendo do local de residência e da turma escolar, os alunos recebem os novos planos
e dossiês semanais por correio ou são convidados para o prédio da escola de acordo com
as medidas de segurança exigidas para coletar planos semanais e outros materiais. Os
professores da turma informam e organizam isso diretamente.

•

Tempos de aula obrigatórios para o nível sênior
Para coordenar melhor nosso trabalho, introduziremos horários obrigatórios de ensino no
nível superior a partir de segunda-feira, 20 de abril de 2020. Das 8h30 às 11h30,
esperamos que os alunos trabalhem em suas tarefas e estejam disponíveis. Também
serão realizadas videoconferências com sequências de ensino. A participação é obrigatória
para os alunos. Você pode obter detalhes diretamente dos professores da turma.

•

Avaliação de todos os níveis
Os alunos não devem ter desvantagens no ensino à distância. Em caso de dúvida, sempre
tomaremos decisões a favor do aluno. Basicamente, apenas as realizações profissionais
que foram realizadas na sala de aula serão incluídas na avaliação. Após o reinício das aulas presenciais, os alunos recebem tempo suficiente para praticar e repetir os controles de
aprendizagem.

•

Doença
Por favor, continue a nos informar sobre a doença de um aluno. As ausências durante o
ensino a distância não são registradas no relatório de avaliação. As informações são para
nosso melhor planejamento.

Agradeço a você e a você pela informação e pela boa cooperação. Então, vamos aproveitar ao
máximo esse tempo! Desejo a você e a você tudo de bom e agora um ótimo final de semana.
Freundliche Grüsse
Schule Lauterbrunnental
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