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Stavanger 22.09.2020 

 

Para os pais/responsáveis de alunos da escola introdutória do 1º ao 10º ano: 

 

Colaboração Casa-Escola no período da pandemia de Covid-19. 
Lamentamos a impossibilidade de realizar reuniões de pais e mestres. 

Estamos bem encaminhados com as aulas e o novo ano letivo na escola introdutória do Johannes 
læringssenter e nossos alunos estão a prosperar. Os professores relatam que há um bom ambiente 
nas salas de aula e que existe uma boa estrutura para a aprendizagem, uma vez que os alunos se 
divertem tanto nas aulas como nos intervalos. 

Devido à pandemia de Covid-19 e às restrições relacionadas ao controle de infecção nas quais se 
incluem o número de participantes em eventos, não poderemos realizar as reuniões de pais e 
mestres como de costume no mês de setembro. Por via de regra reunimos pais e responsáveis em 
encontros para compartilhar informações sobre como organizamos a rotina dos dias na escola, as 
matérias/disciplinas e o ambiente de aprendizagem na sala de aula. Além disso, os 
pais/responsáveis podem fazer perguntas e esclarecer dúvidas. 

As reuniões entre alunos, pais/responsáveis e professores-contato irão ocorrer como de costume. 
Vocês irão receber um convite para a reunião sobre o desenvolvimento do aluno diretamente do 
professor-contato. 

Nossa tarefa é prezar para que todos os alunos vivenciem um bom ambiente social e que se sintam 
seguros e bem na escola e também para que eles tenham um bom desempenho escolar. Para isso, 
desejamos ter uma boa colaboração com os pais/responsáveis. 

Em caso de dúvidas ou caso exista algo que não seja satisfatório, ou ainda caso a criança relate algo 
que não a faça sentir-se segura, por favor entre em contato conosco, seja através do professor-
contato ou com a direção. 

 

Atenciosamente, 

Assistente da direção, Tone Solheim 

Chefe do departamento do 1º ao 7º ano, Aslaug Julie Gravdal 

Chefe do departamento do 8º ao 10º ano, Sigve Stangeland 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 


