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Gelsenkirchen, 11 de maio de 2020 
 
 
Caros pais das crianças IFö1, 
 
Estou tentando traduzir esta carta para o seu idioma da melhor maneira possível e espero 
que você possa entender o conteúdo da carta. 
 
As aulas para seu filho podem começar novamente a partir de 15 de maio de 2020. 
 
No entanto, ainda não é possível administrar uma escola normal. 
 
Seu filho inicialmente só tem aulas uma vez por semana. 
As aulas sempre acontecem na sexta-feira e duram apenas duas horas. 
 
As aulas serão canceladas em 22 de maio de 2020 e 12 de junho de 2020. 
 
O ônibus pega as crianças no horário habitual. O retorno no ponto de ônibus é exatamente 
duas horas mais cedo do que antes. 
 
Para eliminar algumas de suas preocupações, gostaríamos de fornecer algumas informações 
hoje. 
 
 
• As aulas ocorrem em pequenos grupos para garantir a distância de segurança necessária 
na sala de aula. Portanto, as crianças também recebem lições de outros professores. 
 
 
• Cada criança recebe um assento fixo e senta-se em um único assento para poder manter 
as distâncias de segurança na sala de aula. 
 
• O professor mantém a distância de segurança. As explicações ocorrem de frente e não ao 
lado das crianças. 
 
• Se possível, seu filho deve usar uma máscara na escola. 
 
• A frequência escolar é obrigatória, ou seja, seu filho deve ir à escola mesmo se você estiver 
preocupado com a crise da coroa. 
 
Exceções: 
1. Se o seu filho sofre de doenças anteriores, você, os pais, decidem, se necessário em 
consulta com o médico, se o seu filho pode estar em risco de saúde na escola. Nesse caso, 
notifique a escola imediatamente e confirme por escrito que é possível um risco à saúde. 
 
As seguintes condições preexistentes correm maior risco de um curso grave se você estiver 
infectado pelo vírus Corona: 
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• doenças cardiovasculares 
Pressão alta 
Doenças pulmonares, p. Asma 
• doença hepática crônica 
Diabetes 
Doença renal 
• câncer 
 
 
2. Se os pais e os irmãos correm o risco de serem infectados pelo vírus Corona porque 
sofrem de condições pré-existentes relevantes para a Corona, também pode ser tirada uma 
licença. Para fazer isso, você deve enviar um atestado médico do parente em questão. 
 
3. Importante !!! 
 
Se o seu filho sofre de sintomas de resfriado, como tosse, dor de garganta, coriza ou febre, 
ele deve ficar em casa. Você me dá licença por telefone até as 8:00 da manhã na escola (tel. 
377817-10) e entra em contato com seu médico por telefone. 
 
 
Você pode e deve praticar e discutir isso com seu filho nos próximos dias: 
 
• Prepare seu filho para que a escola não funcione normalmente. 
 
• Mostre a seu filho quão grande é a distância de segurança de 1,50 m - 2,00 m. 
 
• Pratique a lavagem das mãos correta, completa e suficientemente longa com seu filho (20 
a 30 segundos). 
 
• Sempre mostre a seu filho espirros e tosse na dobra do braço. As crianças devem se afastar 
das outras pessoas. 
 
 
• Assim que seu filho entra no pátio da escola, a caminhada rápida é proibida. 
 
• Se seu filho usa uma máscara da comunidade, discuta o uso correto da máscara. Pratique o 
uso da máscara ao fazer a lição de casa, para que seu filho possa se acostumar. 
 
• Dê seus números de emergência novamente para que possamos alterá-los, se necessário. 
 
__________________________________ 
 
 
 
Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, envie-me um e-mail: 
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Marco.Hientzsch@schulen-gelsenkirchen.de 
 
Você também pode entrar em contato com a secretaria da escola: 
 
0209/37781710 
 
Esta nova situação escolar é um desafio para todos nós. 
É importante que todos cumpramos as regras e nos tratemos com cuidado para que 
possamos passar o tempo com segurança. 
 
Como sempre pode haver alterações de curto prazo, solicitamos que você visite nossa 
página inicial diariamente. Procure o cabeçalho "IFö" ali, no canto superior esquerdo. 
 
 
Saudações da Escola Gutenberg, 
 
 
Marco Hientzsch, líder de classe IFö 1 
 
Queridos pais! 
Seu filho poderá voltar à escola a partir de sexta-feira. Devido às medidas de higiene a serem 
observadas, no entanto, as operações normais da escola não podem ocorrer. Portanto, as 
aulas acontecem em pequenos grupos e os alunos devem chegar à escola com um atraso de 
tempo. 
Observe e observe o seguinte: 
• No caminho para a escola, a distância para outros alunos deve ser mantida. 
• Todos os alunos usam uma máscara ao entrar nas instalações da escola. 
• O ônibus não deve levar seu filho à escola sem máscara. 
• Uma máscara feita de tecido ou pano é suficiente. 
• Seu filho permanece no ônibus até que o professor o pegue lá. 
• Cada aluno tem um espaço fixo no vestiário (números 1 a 6). 
• Os alunos esperam no vestiário até serem convidados pelo professor. 
• Todos os alunos fazem fila para lavar as mãos nas marcações. 
• Cada aluno se senta no assento designado. 
• Evite ir ao banheiro, se possível. 
• Não há intervalo para café da manhã ou intervalo. 
• Os materiais não devem ser compartilhados com outros alunos ou com o professor. 
• Portanto, verifique se o material escolar do seu filho está completo! 
A equipe da Escola Gutenberg espera vê-lo novamente. 
Essa nova situação escolar é um grande desafio para todos nós. Portanto, é importante que 
todos cumpramos as regras e nos tratemos com cuidado para que possamos passar o tempo 
de maneira saudável. 
Saudações da Escola Gutenberg 
S. Scheffler 
Diretora 


