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Hamburgo, 5 de agosto de 2020 

Carta informativa do novo ano letivo  
 
Caros pais e alunos/alunas, 
amanhã começará o novo ano escolar de forma normal, apesar da existência de algumas 
circunstâncias especias. O Coronavírus ainda não desapareceu e nós ainda temos de viver 
algum tempo com ele. Gostaría de lhes ter escrito antes, mas só hoje à tarde recebi as últimas 
informações do Ministério da Educação sobre o funcionamento da escola. 
Amanhã e sexta-feira iremos começar e terminar as aulas em diferido na escola primária e no 
ciclo. A escola primária começa às 8 horas e acaba às 13:15 horas. Os alunos serão 
acolhidos pelos diretores de turma. Por favor, despeça-se da sua criança no portão do jardim. 
Pais, que entrem no espaço da escola, terão de usar uma máscara de boca e nariz e de fornecer 
os seus dados pessoais. No final, a GBS acompanhará os alunos. Neste ano escolar, não 
haverá um programa aberto – os alunos terão os seus grupos e divisões fixas. Por favor, 
aguardem as crianças depois das aulas e depois da GBS no portão do jardim. 
No ciclo, as aulas começam às 10:30 horas e terminam às 14 horas. Deve-se entrar no edificio 
da escola pelo lado da Bonifatiusstraße. Os alunos do ensino secundário não devem estar no 
pátio da escola. A partir do 5.° ano, os alunos que se encontrem fora das aulas têm de usar uma 
máscara de boca e nariz. Pedimos também aos nossos alunos da primária para usarem uma 
máscara, quando se encontrem nos corredores e caminhos dentro da escola. 
Em anexo, encontra uma lista de controlo do Coronavírus para o novo ano escolar e uma 
declaração sobre a chegada de uma área de risco durante as últimas duas semanas. Por 
favor, leia tudo com atenção, assine e entregue brevemente à sua criança a parte inferior, para 
devolver na escola. As regras de higiene válidas serão discutidas com a sua criança durante as 
primeiras aulas. Na reunião de pais será informado sobre as mesmas. Se tiver perguntas, diriga-
se primeiro ao diretor de turma do seu educando. 
Se você ou a sua criança pertencerem a um grupo de risco, entre em contacto com o seu 
médico de família e peça um atestado. No caso de atestado, aulas à distância serão possíveis. 
Para os alunos do mesmo ano ou turma, não se aplica a regra da distância. Do primeiro ao sexto 
ano, cada ano escolar forma uma coorte. Do sétimo ao décimo ano, as coortes serão formadas 
por dois anos escolares. As coortes diferentes não se devem encontrar muito, para podermos 
represar uma infeção rapidamente, caso esta aconteça. 
Informamo-lo brevemente caso se verifiquem alterações. Estamos ansiosos pelo começo das 
aulas.  
 
Despeço-me cordialmente, 
 
B. Neugebauer   

 


