
INFORMAÇÃO
AOS PAIS/RESPONSÁVEIS

Escola introdutória - Johannes læringssenter



Cronograma/horários

 Ensino fundamental (Barnetrinn) 1º – 7º ano:

 Segundas-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras: das 08h30 às 13h45.

 Terças-feiras e sextas-feiras: das 08h30 às 13h00.

 As turmas do 1º ao 4º ano têm seu próprio horário de intervalo/recreio. As 
turmas do 5º ao 7º ano também têm seu próprio horário de intervalo. Estas são
divisões implementadas este ano. Tais divisões são necessárias e levam em 
consideração as medidas de controle de infecção. 

 SFO: Veja o guia informativo específico. É importante ler as informações, tendo
em vista a implementação de novas regras.



TRANSPORTE ESCOLAR 

 Apenas os alunos do 1º ao 7º ano podem fazer uso do transporte escolar. 

 Os horários do transporte escolar se aplicam à cada aluno individualmente pela 
manhã.  

 Os alunos receberão uma lista/cronograma do transporte escolar no primeiro
dia de aula. 

 Os alunos terão um assento marcado no ônibus/autocarro. 

 Os pais/responsáveis dos alunos que usam o transporte escolar devem informar
por escrito, caso o aluno não necessite usar o transporte para casa como de 
costume



O que os alunos necessitam?

 Mochila grande o suficiente para acomodar livros
de tamanho A4 e o computador (Chromebook). 

 Comida para o almoço e uma garrafa para água. 
Os alunos devem trazer consigo comidas saudáveis
e frutas. 



Covid-19

 Assim que os alunos saírem do transporte escolar pela manhã, serão encaminhados
diretamente às salas de aula. 

 Os alunos deverão lavar as mãos no início da aula, depois dos intervalos, antes e 
depois da refeição, e/ou em caso de necessidade. 

 Álcool em gel estará disponível nas salas de aula e também nos passeios da escola. 
 Os alunos deverão higienizar suas carteiras todos os dias. 
 Haverá limpeza mais frequente das salas de aula e áreas comuns. 
 Os intervalos serão intercalados entre os alunos dos diferentes anos do ensino

fundamental.
 Se o aluno apresentar sintomas de infecção no sistema respiratório ou ficar doente, 

mantenha a criança em casa. Envie também mensagem para o professor-contato. 
 Acompanhe os sites da escola e do município de Stavanger para informações

atualizadas sobre o vírus e quais medidas de controle de infecção se aplicam. As 
escola irá notificar os pais/responsáveis em caso de infecção no ambiente escolar. 



O ano escolar começa na segunda-
feira, dia 17 de agosto.

 Esperamos vê-los na segunda-feira!
 O dia na escola começará às 8h30. Nos 

encontraremos no pátio da escola para uma breve
reunião, antes dos alunos seguirem para as salas 
de aula.

 LEMBRE-SE: Se vocês viajaram para o exterior no
verão, veja se há a necessidade de ficar em 
quarentena antes de vir para a escola. Entre em 
contato com o professor responsável.



Entre em contato conosco!

 Entre em contato conosco em caso de dúvida, ou
para pedir mais informações.

 Nós desejamos manter o contato próximo e uma
boa colaboração com vocês pais/responsáveis.
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