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Aos
Pais das alunas e alunos da escola
primária de Argóvia

30 de março de 2020
Ensino à distância e oferta de assistência durante a pandemia de coronavírus
Prezados Pais
Conforme a decisão do Conselho Federal de 13 de março de 2020, está proibido o ensino presencial e, com ele, o ensino regular em todas as escolas desde 16 de março de 2020. A disposição,
para já, é válida até ao fim das férias da primavera em 19 de abril de 2020. Como medida imediata,
o ensino escolar regular no Cantão de Argóvia foi temporariamente interrompido até às férias da primavera. Além disso, foi organizada uma oferta de assistência para as alunas e os alunos cuja assistência não está garantida em casa, porque, p. ex., os pais têm de trabalhar ou porque foi
necessário atribuir a assistência a uma pessoa de um grupo de risco.
Temos de partir do princípio de que a situação extraordinária atual ainda se manterá durante mais
algum tempo e que o Conselho Federal vai manter a proibição do ensino presencial nas escolas
mesmo depois das férias da primavera. Por isso, o Departamento de Educação, Cultura e Desporto
(BKS) promulgou hoje uma diretiva que regulamenta o ensino a partir de 20 de abril de 2020 sob a
forma de ensino à distância. Além disso, as escolas estão encarregadas de continuar a manter a
oferta de assistência durante a pandemia do coronavírus, ou seja, também durante as férias da primavera
Ensino à distância significa que as alunas e os alunos geralmente aprendem e trabalham em casa e
que a mediação de conhecimentos é efetuada à distância Neste caso, a tarefa de ensino continua a
incumbir à escola. Porém, os pais são responsáveis pelo planeamento das rotinas diárias conjuntamente com os seus filhos, disponibilizando-lhes para a aprendizagem independente um lugar de trabalho tão apropriado quanto possível. As escolas no local fixam o ensino à distância em conformidade com as possibilidades e os pressupostos da escola e dos níveis escolares por um lado e, pelo
outro lado, os pressupostos das alunas e dos alunos em casa.
Agradeço a sua compreensão e boa colaboração. Desta forma, os pais prestam um contributo importante para superar a situação atual.
Com os melhores cumprimentos

Alex Hürzeler, Conselho Federal

