
 

 
 
 
 
 
Pontresina, em julho 2017 

 
 

Informações gerais sobre o ano lectivo 2017/2018 
 
Estimados pais, 
 
O Conselho Escolar de Pontresina gostaria de vos transmitir as seguintes informações gerais so-
bre o ano lectivo acima mencionado: 
 

1. Contatos pessoais para pais e escolares 
Para perguntas, pedidos, sugestões ou para falar sobre problemas em conexão com a escola pe-
dimos lhes respeitar o seguinte procedimento: 
 
1. Contato direto com a professora/ o professor reponsável 
2. O contato seguinte seria o Director da escola, Sr. Domenic Camastral,  
    tel. 081 834 56 20 / fax 081 834 56 22/  celular 079 609 48 26 o via mail  
    d.camastral@bluewin.ch O Sr. Camastral é responsável para pedagogía em geral  
    e para organisação da escola (ver o resumo em anexo). 
3. O próximo contato seria o membro do conselho escolar, responsável para o assunto  
    em questão 
4. A última possibilidade de contato seria o presidente do conselho escolar 
 
Pedimos-lhes respeitar esta ordem de procedimento porque nossa experiência nos ensinou que 
ela permete resolver os problemas de maneira mais justa e mais eficaz.   

 
 
2. No trajecto para e da escola 
De bicicleta 
O Conselho Escolar recomenda que os alunos utilisem somente bicicletas para os trajectos escola-
res a partir da terceira classe. 
Caso eles desejam deslocar-se de bicicletta á escola, será útil de sensiblisar os vossos filhos aos 
diversos perigos e de lhes impôr certas regras:  
 
- Exigir que os vossos filhos portem sempre um capacete de bicicleta! 
- Tomar cuidado quando descem a Via Maistra , pois muitos motoristas ignoram que os  
   ciclistas podem descer a rua em questão no sentido contra-à-mão ! 
- A Via Maistra na direção da igreja evangélica e a estação é muito escarpada e a  
  tentatção é grande para que os escolares deçam rápido demais 
- Pedir-lhes que saindo da escola, desçam a rua lentamente! 
- Lembrar-lhes que os sinais luminosos “Laret” devem sempre ser respeitados!  
- Ir de bicicleta a dois é proibido 
 
De «trotinete»  
Para a proteção dos alunos, insistimos no uso de um capacete de bicicleta, mesmo quando utili-
sam a  «trotinete». 
 
Favor falar com os vossos fillhos e informaros sobre os riscos e perigos no trânsito e insistir que 
eles devem respeitar a legislação do trânsito e que, mesmo podendo utililsar os passeios, eles 
devem também  respeitar os direitos dos peões.  
 

mailto:d.camastral@bluewin.ch
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Para ter uma apreciação objectiva sobre o com- portamento dos vossos filhos neste domínio se-
ria útil, que vocès os observam de vez em quando durante os trajectos escolares deles. Os pais 
são responsáveis para o comportamento de seus filhos no caminho para a escola. 
 
O Conselho Escolar recomenda que os alunos do jardim infantil não utilisem a “trotinete” para os 
trajectos escolares. 
 

Além do acima mencionado gostariamos solicitar dos condutores de trotinete de atraversar a 
Via Maistra na altura da loja “Bergsteigerschule” / lavatório público (WC) 

 
De carro 
Solocitamos dos pais levando seus filhos a escola de carro de respeitar os alunos pedestres. Fa-
vor tenham cuidado de não estorvar os outros alunos chegando a pé por seus carros para-
dos. A obstrução da visibilidade significa um perigo adicional cuando alguem atravessa a rua. 
Então, para deixar os filhos sair de seus carros, favor parem em lugares razoáveis e seguros para 
todos (por esemplo os estacionamentos perto do “Hallenbad” ou “Languard”. 
 

O conselho escolar deseja que os escolares caminham á escola. Exercício ajuda a saúde e 
também facilita o contato entre as crianças.  

 
 
3. Regras e procidemento que regulam as ausências escolares 
Regras gerais 
Conforme o art. 28/68/96 da lei escolar cantonal, têm os responsáveis pela educação dos alunos 
(pais, tutores ou outros) a obrigação de os enviar de modo regular à escola. A quem não cumpra a 
esta obrigação as Autoridades Municipais poderão infligir uma multa, que poderá ir de CHF 50.- 
até CHF 5'000.-. As crianças doentes (com gripe, febre, doenças infecciosas) têm de ser tratados 
em casa e não podem ser enviados para a escola. 
 
Informações adicionais são disponíveis no „Verordnung Absenzen/Urlaube Schule Pontresina“ sob 
www.schulepontresina.ch 
 
Regras para obter dispensas para os alunos do jardim infantil (Kindergarten) 
Os pedidos de dispensa devem ser formulads de acordo como regulamento “Kindergarten” (Jardim 
infantil): 
 
Os pedidos devem ser dirigidos a: 

 Dispensa até um dia: Pedido por escrito dirigido à professora do jardim infantil 

 Dispensas superiores a um dia: Até a um máximo de duas semanas respeitivamente 10 dias 
letivos por ano (meio dia conta como um dia inteiro) 

 
 

4. Legislação sobre o tratamento odontológico na escola 
Até CHF 500.- por aluno e por ano escolar devem ser pagos pelos pais.A comunidade participa só 
aos custos dos tratamentos odontológicos. Nenhuma contribuição é prevista para aparelhos de 
dentes ou intervenções cirúrgicas ortopédicas na maxila. 
A participação financeira da comunidade será paga aos requerentes depois a dedução dos  
pagamentos da caixa de previdência e da contribuição de CHF 500.- dos pais acima mencionada.    
Recomendamos aos pais dos alunos  a contatar a caixa de previdência para a conclusão de um 
contrato de seguro suplementar cobrindo os custos para tratamentos odontológigos, aparelho de 
dentes e intervenções cirúrgicas ortopédicas na maxila. 
 
Pedimos aos pais de presentar até o 30 de setembro á caixa do município as faturas para os 
tratamentos acima mencionados junto com os recibos da caixa de previdência. A cota devida pelo 
município será paga até no final de novembre. 
 
Informações adicionais são disponíveis sob  www.schulepontresina.ch 
 
 

http://www.schulepontresina.ch/
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5. Exame médico  
 Exames médicos são efectuados no início (com 6 anos de idade) e no fim da  
 escolaridade (com 15 anos de idade). Em outuno todos os pais receberão da secretária da escola 

uma intimação oficial para o exame junto comos formulários necessários para o medico de casa e 
as recomendações para  as vacinações.   
Aviso: As crianças doentes (com gripe, febre, doenças infecciosas) têm de ser tratados em 
casa e não podem ser enviados para a escola. 

 
 

6. Seguro doença / acidentes 
Um seguro doença (Krankenkasse) e um acidentes são legalmente obrigatórios para todas as 
pessoas residindo na Suiça. (nova lei sobre os seguros de doença e de acidentes). Por conse-
quência estes seguros  pagarão os custos de tratamento medico necessário depois de um aciden-
te de um aluno/aluna. 
 
Além disso, um seguro adicional foi assinado pelo Município de Pontresina para manifestações  
organisados pela escola e para excursões escolares. As condições sâo as seguintes: 
 
Falecimento             CHF    10'000.- 
Invalidez                  CHF  150'000.-      (350% de maneira cumulativa) 
 
(Essas somas são definidas em conformidade com os regulamentos  cantonais) 
 
É importante de sublinhar que durante os trajectos para e da escola todos os alunos estão cober-
tos pelo seguro do município, mas o próprio comportamento dos filhos continua a ser da re-
sponsabilidade civil dos pais. 
 
Procedimento em caso de acidente dos alunos: 
 
1. Informação à Caixa de seguro de doença e de acidentes, a efectuar pelos pais do aluno 
2. Uma informação ao Município, será únicamente necessária em caso de falecimento ou  
    de invalidez do aluno. 

 
 
7. Responsabilidades durante o tempo livre 
Fora do tempo na escola cabe aos pais ou aos responsáveis para educação assumir a responsabi-
lidade para os escolares e o controle deles. 
Nosso país baixou leis que estão em vigor também para os escolares fora do tempo na escola. 
Essas leis são válidas pare eles p. ex. a respeito de frequentar restaurantes, cafés, discos e tam-
bém a respeito do comportamento deles na rua e no tránsito A respeito do consumo de drogas 
existe uma lei específica.  

    
 
8. Telefone celular / Vestidos 
As scolara e os ecolares devem-se vestir de uma maineira apropriada (calças / decote).  
Um interdição geral a respeito de telefones celulares está em vigor na escola de Pontresina (ver 
anexo). 

 
 
9. Roubo / furto na escola 
Nos predios e na área exterior da escola os escolares são responsáveis para seus objetos particu-
lares («Trotinete», celular, i- Pod, bolsa etc.). A escola não tem nenhuma responsabilidade para 
objetos pariculares roubados.  
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Ofertas especiais da nossa escola 
 
A) Jardim de infância e escola bilingue de Pontresina 
Desde 100 anos atràs o ensino em duas linguas e um objetivo muito importante para a escola de 
Pontresina. As nossas linguas principais Rumauntsch Puter e o Alemão  foram ensinadas durante 
este lungo período  conforme diferentes modelos. 
 
Desde o ano 2002/2003 se basea em Pontresina sobre um conceito scientífico de ensino bilingue 
em qual as duas linguas são jà ensinados a partir do primeiro ano da escola infantil. 
 
Com esta política nos  visamos os objectivos seguintes: 
- Todos os alunos devem, independentemente do conhecimento da língua materna,  
  poder aprender e dominar outras línguas.  
   
- Este poliglotismo deve ser encorajado e considerado como un enrequecimento cultural  
  e constituirá uma oportunidade positiva para as futuras formações escolares e  
  profissionais  dos alunos. 
 
Informações adicionais são disponíveis sob  www.schulepontresina.ch 

 
 
B) Fomento da integração (IF) 
A escola de Pontresina oferece três programas para o fomento da integração: 
     - Sem a adaptação do objetivo da instrução (IF oL) 

- Com a adaptação do objetivo da instrução (IF mL) 
- Em uma maneira preventiva (IF P)   

Nos programas IF oL e IF mL é previsto que os alunos ficam integrados nas suas turmas originais. 
Este fomento especial  será feito por uma pedagoga ou um pedagogo escolar treinados  Os alunos 
recebem este apoio nas disciplinas conforme as necessidades.   
 
Os alunos particpando nas lições do programa IF P podem ser observados por pedogogós es-
pecialisados quem assim podem obter informações sobre os eventuais dificuldades específicas 
das crianças. Eles podem assim trabalhar para uma eventual correção.      
 
Nos programas IF P e também IF oL e IF mL fica possível que os alunos especialmente talentosos 
podem aproveitar de programas de ensino adaptados para eles.Assim podemos responder ao de-
safio político para um bom fomento social e cultural e também para um fomento adequado par as 
crianças e adolescentes. 
 
Mais informações são disponíveis sob „Organisation der sonderpädagogischen Massnahmen im 
niederschwelligen Bereich“ no internet: www.schulepontresina.ch. 

 
 
C) “La Maisa” 
„La Maisa“ Serviço de assistência /almoço para os alunos – Aos escolares frequentando a própria 
escola municipal em Pontresina  é oferecido a partir da 1ra Scoulina um serviço complementar de 
assistência para fazer os deveres de casa e além disto também uma refeção na hora do almoço. 
 
„La Maisa“ é finançada por contribuições dos pais das crianças e da própria comundidade. O regu-
lamento e as tarifas são disponíveis no internet sob www.schulepontresina.ch. 
 
Abertura da «La Maisa» no ano escolar 2017/2018 : 
Ás segunda-,terça-,quarta-,quinta- e sexta-feiras de 08.20h até 09.05h e de 11.05h até 13.50h. 
Adicionalmente ás terça- e quarta-feiras de 13.50h até 18h.  
 
Durante as férias escolares „La Maisa“ não estará aberta. 

http://www.schulepontresina.ch/
http://www.schulepontresina.ch/
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De manhã « La Maisa » estará funcionando a partir de uma participação de pelo menos 4 crianças, 
De tarde a partir de 13.50h a partir de uma participação de pelo menos 8 crianças inscritas.  
Se estes mínimos não foram atingidos somos obrigados de cancelar a oferta da undidade de ser-
viço em questão durante o período em curso inteiro. Uma extensão dos tempos de abertura pode 
ser solicitada anualmente antes das férias de verão, preenchendo o formulário específico para a 
inscrição das crianças.  
 
A inscrição para „La Maisa“ para o próximo período (período entre férias) deve o mais tardar ser 
feita uma semana antes do início das férias. 
 
Favor contactar o Diretor da Escola caso vocês desejam recorrer a um subsídio social.  

 
 
D) Il Tavulin 
O „Tavulin“ oferece aos pais a possibilidade a participar activamente no âmbito da classe de seus 
filhos. Mais informações sob www.schulepontresina.ch. 

 
 
E) Oberstufe Modell B+ (incentivos para estudantes talentosos) 
A “Oberstufen Modell B+” foi introduzida com successo durante o ano lectivo 2006/2007. Os alunos 
da 9a classe (“Real” e “Sekundar”) podem assim aproveitar para a futura escolha professional de-
sta oportunidade adicional. Para os alunos deste nìvel esiste a possibilidade de fazer um exame 
pare terminar os estudos em linguas estrangeiras e em informàtica com certificados de estudos 
reconhecidos  (PET/TELC). 
 
Para a matéria de escolha obrigatória “Projektarbeiten” (=trabalhos de projeto) nos oferecemos a 
possibilidade da participação ao concurso nacional Suiço “Schweizer Jugend forscht” (“Jovens 
Suiços pesquisam”). Além disso nos podemos, para os alunos talentosos em trabalhos manuais, 
fomentar especialmente essa matéria.     
 
O “Modell B+” oferece aos estudantes da 9° Classe uma óptima preparação em vista de uma pro-
fissão ou de uma admissão ao “Gymnasium”.  

    
 
F) Coro voluntário de alunos  
Além das aulas musicais os alunos tem também a possibildade de cantar em um coro de alunos. 
Eles podem asssim ter gozo em cantar e ritmo. Eles terão também a possibilidade a dar um con-
certo aqui e ali. Nos cantamos em diferentes línguas,mas sobre tudo em alemão, rumantsch e 
inglês. 

 
 
G) Biblioteca da escola 
Na nossa nos temos aproximadamente 2500 livros em alemão, rumantsch, e português. 
Além disso mantemos diversos livros de imagens, CD’s e M’s disponíveis para empréstimo. A bi-
blioteca escolar fica no andar térreo no prédio da velha escola. O empréstimo do material é de 
graça. A biblioteca da escola é sob a responsabilidade das Sras. Annemarie Lüthy und Sylvia Ga-
hlinger. 
Abertura da biblioteca da escola :  
nas segunda-feiras de 15.30h até 17.00h  
nas quinta-feiras de 15.03h até 17.30h 
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H) Trabalho social escolar a Pontresina 
Na escola nos temos agora uma agência independente e neutra para o trabalho social escolar. Ela 
assiste e acompanha crianças e adolescentes durante o periodo da adolescência e fomenta a 
competência deles para resolver problemas pessoais e/ou sociais. 
 
Oferta  
- A agência aconselha crianças e adolescentes do jardim infantil (Kindergarten) até a nona  
  classe e os assiste no solução dos problemas e sustos deles. 
- Ella assiste também o corpo docente em situações dificeis com escolares individuais,  
  grupos de escolares e classes inteiras. 
- A pessoa responsável para o trabalho social escolar fica como contato neutro e  
  independente a disposição dos pais das crianças/adolescentes. 
- A agência faz intervenções e açôes de prevenção nas classes ou em grupos 
- Ela sugere  endereços de serviços especialisados e dà informações sobre possiveis  
  assistèncias. 
 
Confidencialidade 
O trabalho social escolar é um serviço independente para a assistência à escola. Ele deve respei-
tar um estrito segredo profissional  (única excessão : Severos perigos/riscos). Os pais podem 
aproveitar da oferta de uma maneira voluntária  é o serviço é em regra geral gratuito. 
 
Presença na escola e contatos 
Quando?      Segunda-feiras de tarde e quarta – feiras de manhã    
Onde?          Staunzetta 2  (sala)  
Quem?        Karin Marxer 
 tel. 079 790 35 09, mail: schulsozialarbeit@stmoritz.ch 

 
 
I) „Website“ da escola de Pontresina, www.schulepontresina.ch 
Na „website“ da escola vocês podem consultar as atuais cartas informativas, os planos para as 
férias, os regulamentos para ordem e disciplina na scoula e o regulamento para o serviço „La 
Maisa“.   
  
  
Para terminar, o Conselho Escolar deseja-lhes, assim que aos vossos filhos, um ano escolar 
agradável sem problemas e sobre tudo com muito sucesso.  
 
 
Com as melhores saudações 
 
Conselho Escolar                             Diretoria da Escola 

 
 
 
    

Andrea Mittner  Domenic Camastral 
Presidente       Director 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradução: Fritz Hagmann, Pontresina 


