
 
Informação aos pais antes da reabertura das escolas  
 
358 Palavras 
 
Temos todos trabalhado arduamente para assegurar uma reabertura das escolas 
segura para o pessoal, estudantes e as suas famílias  
 
Teremos novas regras e rotinas a seguir, que existem para manter todos em 
segurança.  
 
A maioria dos alunos aguardam com expetativa o regresso à escola e sentir-se-ão 
felizes e entusiasmados. Alguns poderão sentir-se um pouco ansiosos com o regresso. 
Trata-se de uma resposta normal a uma altura de mudança.   A maioria vai relaxar 
rapidamente, assim que se habituarem às novas regras e rotinas.  Relembre-os sobre 
os aspetos positivos do regresso - tais como voltarem a ter contacto com amigos e 
voltarem a participar nas atividades escolares. 
 

Será importante que todos os alunos lavem bem as mãos. Certifique-se de que o seu 

filho sabe como utilizar um lenço em caso de tosse ou espirros ou tossir ou espirrar 

para o antebraço. 

 

Nos níveis primário e pós-primário, as escolas vão implementar procedimentos de 

distanciamento físico. 

 

Na escola primária, poderá não ser exigido às crianças mais novas que pratiquem 

distanciamento físico, mas poderão estar organizadas em grupos. Poderão também 

existir novas regras sobre levar e ir buscar.  

 

É solicitado ao pessoal em todas as escolas e aos alunos do pós-primário que usem uma 

cobertura facial nos casos em que não possa ser mantida uma distância física de 2 

metros. 

 

Encoraje o seu filho a fazer o percurso para a escola a caminhar ou de bicicleta, se for 
possível e seguro. 
 

No transporte escolar, os alunos terão um lugar reservado para utilizarem todo o dia e 

aos alunos do pós-primário será solicitado que utilizem uma máscara facial quando 



aguardar e quando estão dentro do autocarro.  

 
As escolas vão comunicar diretamente com as famílias sobre a reabertura. Falem em 

conjunto em casa sobre o que esperar no regresso às aulas. Deve informar a escola no 

caso de quaisquer questões que possa ter sobre a experiência de aprendizagem do 

seu filho durante o período de encerramento da escola.  

 
Ter rotinas saudáveis implementadas vai ajudar a ajustar-se no regresso à escola.  
Encoraje o seu filho a introduzir gradualmente rotinas da hora de deitar que estão mais 
próximas das utilizadas durante o período de aulas. 
 
 Além disso, ajude o seu filho a comer de forma saudável, fazer exercício e voltar a ter 
contacto com os amigos.  
 
Os professores compreendem que não foi fácil estudar em casa durante o 

encerramento das escolas e eles vai apoiar os alunos para estarem prontos a 

aprenderem.  

 

Qualquer pessoa que tenha sintomas de Covid-19, incluindo febre, tosse, insuficiência 
respiratória ou dificuldade em respirar, ou perda ou alteração de paladar ou cheiro não 
deve frequentar a escola. Contacte o seu médido e siga as orientações da HSE sobre o 
isolamento. Certifique-se de que os alunos sabem que se não se sentirem bem na 
escola devem informar o seu professor imediatamente.  
 

Lembre-se de que todos desempenhamos um papel no regresso seguro de todos à 

escola. 

 

Para obter mais informação, consulte gov.ie/backtoschool 

 


