
 

 

Informações sobre o ensino à distância 
 

O que significa o ensino à distância e como funciona? 

Normalmente a parte principal da aprendizagem ocorre durante as aulas na escola. O 

professor apresenta, demonstra, explica e lida com os alunos individualmente. Os alunos, 

por sua vez, trabalham o material sozinhos ou em pares ou em aulas e adquirem os 

conhecimentos associados. Este conhecimento e as competências correspondentes são 

então muitas vezes aprofundados ou repetidos sob a forma de trabalhos de casa. A 

aprendizagem à distância deve agora ser gerida sem contacto directo entre professor e 

alunos. Portanto, é bem diferente de simplesmente ter mais deveres de casa. Todo o 

processo de aprendizagem se dá em casa.  

O professor tem de preparar o material de forma a que os alunos possam aceder ao mesmo 

de forma independente e motivar-se a si próprios. Utilizando diferentes métodos, tais como 

instruções de trabalho, plataformas de aprendizagem, vídeos de formação ou conferências 

de aprendizagem, as aulas versáteis também podem ter lugar desta forma. No entanto, 

alguns dos métodos requerem os meios e possibilidades técnicas apropriadas (hardware e 

software). 

 

Preparativos da escola 

A escola em Rhäzuns está se preparando desde 16 de março de 20 a toda velocidade para 

poder oferecer um ensino à distância versátil o mais rápido possível. Dependendo do nível, 

estão disponíveis meios mais ou menos técnicos. Estamos a planear soluções e métodos 

com e sem ajudas técnicas apropriadas para cada nível. 

Os professores fornecerão regularmente materiais de trabalho para cada aluno. 

Detalhes de como entregar e retirar este material podem ser obtidos com o professor da 

turma. Teremos que adaptá-los de acordo com a situação. Lembrete: Os professores não 

darão trabalhos de casa durante a semana de 23 a 27 de Março de 2020. 

 

Preparativos em casa 

Como já foi mencionado, o processo de aprendizagem propriamente dito não ocorre na 

escola, mas em casa. Para que isto funcione com sucesso, é necessário um lugar em 

casa onde os alunos possam aprender bem. 

 

E precisa de um certo equipamento básico: 

 Uma cadeira e mesa (possivelmente com um candeeiro de mesa) 

 Espaço de armazenamento para materiais escolares junto à secretária (prateleiras, 

caixas, etc.) 

 Dispositivo temporizador (relógio de parede, relógio de mesa, temporizador, etc.) 

 utensílios e cores de escrita, régua, etc.  

 

O lugar em si deve 

 ser reservado, tanto quanto possível, ao trabalho de aprendizagem e não ter de ser 

permanentemente autorizado 

 Encorajar o trabalho sem perturbações e concentrado, se possível com rastreio ou 

portas 

 ser o mais livre possível de distrações (por exemplo, brinquedos) e fácil de ventilar 



 ter muito boas condições de iluminação, especialmente no que diz respeito ao tampo 

da mesa 

É da responsabilidade dos pais e tutores criar este espaço de aprendizagem. Se você 

tiver problemas ou perguntas, entre em contato com o professor da turma. 

Implementação do ensino à distância 

O ensino à distância começa em 30 de março 20 e continua até novo aviso. Fins de semana 

e feriados estão livres da escola, como de costume. Isto significa que o ensino à distância 

geralmente terá lugar de acordo com o horário ajustado. Os professores cumprem a sua 

carga de trabalho na escola ou em casa e podem ser contactados. O horário adaptado e os 

horários de contacto podem ser obtidos junto do professor da turma. 

A partir do jardim de infância, receberá as encomendas através do WhatsApp. 
Para o 1. - 4. turma, os documentos são distribuídos para as caixas de correio e recolhidos 
novamente na segunda-feira de cada semana. 
Os alunos do 5º e 6º ano recebem os pedidos digitalmente via iPad. 
 

Aconselhamento e apoio 

Antes de mais nada, os professores estão lá para o ajudar com conselhos e apoio. 

Se o seu filho tiver direito a apoio educativo curativo, também pode contactar o professor 

curativo da escola em questão. 

Se o seu filho frequenta o ensino de línguas estrangeiras, pode também contactar a Sra. 

Baselgia (annalisa.baselgia@schule-rhaezuens.ch) 

A assistente social escolar (Oeme) também pode ser contactada via e-mail 

(thomas.marti@schule-rhaezuens.ch). 

 

Regras básicas 

Material emprestado: O material emprestado deve ser manuseado com o cuidado 

necessário, especialmente dispositivos eletrônicos (iPad). Não lhes podem ser feitas 

alterações. Se ocorrerem problemas, contacte o professor apropriado. Se necessário, 

você deve trancar o iPad longe do curso à distância para que ele não possa ser usado 

indevidamente. 

Horário escolar e ensino obrigatório: O seu filho receberá um horário adaptado ou um 

horário diário. Isto é tão vinculativo como o horário normal, que é substituído por ele. O 

ensino obrigatório não é abolido pelo ensino à distância, mas continua a ser aplicado, 

assim como a Lei da Escola. 

 

Estamos convencidos de que juntos conseguiremos alcançar o sucesso na aprendizagem 

apesar das circunstâncias especiais e assegurar que os alunos em questão não sofram 

qualquer desvantagem. 

 

Por favor, ajude-nos! Muito obrigado! 

 

Cordiais cumprimentos 

 

Seraina Schoop 

 

Gestão escolar Rhäzüns 


