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Zermatt, 13 de Março de 2020  
 

Coronavírus – Encerramento das escolas de ensino obrigatório  
 

Queridos pais 

 

Devido à propagação do corona vírus o conselho de estado viu-se por agora obrigado 

a encerrar provisoriamente as escolas de ensino obrigatório (escolas primárias e 

secundárias).  Por conseguinte as crianças e adolescentes das nossas escolas ficam a 

partir de segunda-feira dia 16.03.2020 em casa. 
  

As alunas e os alunos não estão de férias. Espera-se que estes fiquem em casa 

conforme o horário escolar. As medidas de higiene e as regras de distância são para 

serem cumpridas (compare cartazes e outras informações oficiais). As atividades 

escolares ser-lhe-ão transmitidas pelo(a) professor(a) de turma via digital (E-Mail, site 

de internet ou mensagem). 
  

Os pais responsabilizam-se para que os seus filhos estudem em casa a matéria 

escolar. Esta não abrangerá novos conteúdos, mas serve para exercitar e aprofundar 

os conhecimentos previamente adquiridos. Na escola obrigatória será assegurado um 

serviço mínimo (não há aulas!) para receber crianças de pais que tenham 

obrigatoriamente de ir trabalhar (serviços de saúde, segurança pública, etc.) e que não 

tenham outra solução onde deixar os seus filhos ou que estes estariam à guarda de 

pessoas de risco (por exemplo dos avós). Caso necessite de alguém que tome conta 

da sua criança durante o horário letivo, pedimos-lhe que informasse o(a) professor(a) 

até domingo - 15.03.2020 às 15 horas para que possamos organisar alguém para o 

seu domicílio. 

 

Na terça-feira de manhã as alunas e os alunos vão buscar à escola, consoante um 

plano escalonado pelos professores, os seus materiais escolares (seguir-se-á um 

plano do horário).  

Poderá receber quaisquer outras informações através do(a) seu(sua) professor(a) de 

turma através dos meios de informação (mensagem por correio eletrónico ou 

Educanet2, WhatsApp). 

 

Informações gerais poderão ser obtidas, como até agora, no site das escolas de 

Zermatt  www.schulenzermatt.ch.   

  

Neste sentido agradeço a todos a vossa compreensão e o precioso trabalho de equipa 

para ultrapassar este momento difícil. 
  

Como os melhores cumprimentos 

  

As direções escolares 

http://www.schulenzermatt.ch/

