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Fribourg, 5 de Maio 2020
Regresso à escola para os alunos da escola obrigatória
O que vivemos desde meados de Março era, ainda há pouco, difícil de imaginar: o cancelamento do
ensino presencial nas escolas, a declaração do Conselho Federal de estado de situação
extraordinária, o fecho de comércios, a interdição de ajuntamentos. Face a esta situação inédita,
tanto o Conselho de Estado como o Conselho Federal tomaram decisões para a proteção da
população e para garantir a todos em geral, e à população em risco em particular, o acesso aos
cuidados de saúde a longo prazo.
Uma vez que a situação sanitária melhorou, o Conselho federal confirmou o regresso ao ensino
presencial para a escola obrigatória a partir de 11 de Maio 2020.
Teremos então o prazer de receber a(s) sua(s) criança(s) muito em breve nos nossos
estabelecimentos escolares, para retomar o ensino ao vivo. Este regresso irá fazer-se respeitando os
princípios previstos no plano de proteção elaborado pelo Serviço Federal de Saúde Pública.
Vimos também informar que o regresso dos alunos às aulas está a ser preparado em estrita
colaboração com o Órgão Cantonal de Conduta e que se processará de forma gradual. A saber:
Escola primária (1H-8H)
A partir de 11 de Maio próximo, o regresso à escola obrigatória para os alunos do 1º e 2º ciclos será
efetuado por meias turmas, durante duas semanas. Este sistema de turnos permitirá aos professores
e aos alunos encontrarem-se em grupos mais pequenos para restabelecerem os seus laços e se
familiarizarem com as medidas de higiene a ser adotadas e respeitadas no meio escolar. A partir de
segunda-feira 25 de Maio, todos os alunos da escola primária seguirão o ensino presencial com a
turma completa. A direção da escola, em colaboração com os professores e as professoras, irá
informar-vos por escrito sobre a organização que estabelecerem para o regresso às aulas.
Ciclo de orientação (9H-11H)
O grupo de alunos dos ciclos de orientação retomará as aulas no próximo dia 2 de Junho: logo, o
ensino à distância vai manter-se até dia 27 de Maio. Porém, a direção de cada estabelecimento
dispõe de uma margem de autonomia para organizar um regresso progressivo a partir dos dias 28 e
29 de Maio. As primeiras atividades vão permitir a troca de experiências do ensino à distância e vão
garantir que as medidas de higiene recomendadas sejam devidamente apreendidas e estejam a ser
corretamente aplicadas logo desde o início do regresso à escola. A direção do CO vai informar-vos
por escrito das modalidades definidas para este regresso.
Planos de proteção
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Este regresso ao ensino presencial que varia consoante os ciclos de ensino permitirá à DICS, à
OCC, ao servico do médico cantonal e às autoridades competentes finalizar os vários planos de
proteção necessários e reativar todo um conjunto de prestações indispensáveis para o bom
funcionamento dos estabelecimentos. Trata-se nomeadamente dos elementos seguintes:
> plano de proteção para a escola obrigatória;
> plano de proteção para as escolas especializadas;
> plano de proteção para os transportes escolares;
> plano de proteção para as cantinas escolares.
Hotline cantonal
A hotline cantonal "Vie quotidienne" (026 552 6000) está à sua disposição para as questões não
resolvidas pelos professores e professoras e pelas direções dos estabelecimentos.
Notícias
Desde o dia 14 de Março que disponibilizamos informações públicas respeitantes à escola que são
atualizadas regularmente. Estas notícias encontram-se na página seguinte: www.fr.ch/dics
Professores e professoras, direções de escolas e serviços de ensino, todos trabalhamos para um
regresso à normalidade, tendo sempre em consideração os hábitos de higiene que prevaleciam nas
escolas já no início do mês de Março.
Quero reiterar, caros pais e mães, o meu sincero agradecimento pela colaboração preciosa que nos
prestaram durante estas últimas semanas enquanto o ensino teve de ser feito à distância, por vezes,
ou muitas vezes, por vosso intermédio. OBRIGADO.
Com os melhores cumprimentos

Jean-Pierre Siggen
Conselheiro de Estado, Diretor

