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Lista de controlo da participação escolar em tempos de Corona 
 
 A participação escolar em tempos de Corona exige calma e precaução. 

 

 Nas turmas, a regra da distância está suspença. Contacto direto, como abraços e contactos do 

genéro, devem ser evitados; 

 

 Caso verifiques sintomas do novo Coronavírus, como tosse e/ou febre, por favor não frequentes a 

escola; 
 

 Em princípio, continuamos a seguir a fórmula DHM. Mantemos a distância, cuidamos da higiene e 

usamos máscaras; 

 

 Sê sempre pontual para o começo das aulas, mas não chegues muito cedo, para não haver uma 

grande acumulação de alunos; 

 

 Se pertenceres à pré-escola ou à escola primária, espera pelo teu professor no ponto de encontro 

da tua turma; 

 

 Mantém a distância dos alunos de outros anos. 

 

 Como aluno/ aluna do ciclo entra pontual no edifício só pela porta principal de entrada 

Bonifatiusstraße (paralelo da igreja) e senta-te no teu lugar na tua sala. 

 

 Respeita o princípio de só um sentido no edifício „Schlüssel“. Repara nos cartazes, avisos e marcas 

no chão. 

 

 Usa as escadas rápido e mantém a distância. 

 

 A partir do 5.° ano, usa uma máscara de boca e nariz quando te encontrares fora da sala de aula. 

Pedimos também aos nossos alunos da escola primária para usarem uma máscara, especialmente 

quando se encontrem nos corredores. Contudo, terás de manter a distância de 1,5 metros, mesmo 

com máscara. 

 

 As casas de banho só podem ser usadas por uma pessoa de cada vez. Repara no cartaz que 

receberás na tua turma. Espera com distância, se estiver ocupada. 

 

 Durante o recreio, permanece no areal do pátio da escola, que está previsto para a tua turma. 

 

 Os pais despedem-se das suas crianças no portão da escola e tentam não entrar na área escolar. 

 
__________________________________________________________ 
Tomamos conhecimento da lista de controlo e conversamos sobre a mesma. 
 
Nome de família, nome próprio: ________________________ Turma: _____ 
 
Hamburgo, 
_____________________________   ________________ 
Encarregado de educação       aluno/aluna 


