
 
 

Novidades para o ano lectivo 2017/2018 
 
Mutações empregado 
Saidas 
Schimun Lemm, Catia Cortesi e Patrick Würms 
 
Entradas 
Sidonia Marugg, Flurina Urech, Curdin Urech e Martin Erzer 

 
No ano escolar o nosso corpo docente será então o seguinte 
Diretor da Escola Domenic Camastral 
 
Scoulina  Michelle Freund, Ariela Hohenegger 
                                   Para o fomento de linguas: Ladina Würms, Annemarie 
Agrippi 
 
1. classe  Leila Lüthi 
2. classe  Marco Niggli 
3. classe  Marina Janett 
4. classe  Seraina Keller 
5. classe  Chasper Valentin 
6. classe  Flurina Urech e Curdin Urech 
 
Nível superior  Markus Keller, Fadri Feuerstein, Benno Conrad,  
  Christoph Tschumper 
 
Integração linguística  
- rumantsch  Sidonia Marugg 
- alemão Anita Di Grazia         
     
Fomento da integração (IF) Irena Camastral e Jürg Roffler 
(Kindergarten e classes 1.-9.)   
 
Trabalhos manuais Claudia Trepp (&aulas de esporte), Silvia Denoth  
 
Esporte, Ethik Domenic Camastral  
         
La Maisa Anita Di Grazia, Albert Willy 
 
Biblioteca Annemarie Lüthy, Sylvia Gahlinger 
 
SSA (Trabalho social escolar) Karin Marxer 
  
HPS Martin Erzer, Ursula Vetsch, Rita Heri, Monika Pfäffli,  
 Silvana Dermont, Barbara Jenny, Ursina Harzenetter 
   
Porteiro  Sergio Crameri, Sabine Crameri 
 
Secretariado  Anja Hüsler 
 
 



 

 
Objetivos principais no ano escolar 2017/2018 
«Bisch Fit» 
Seja em boas condições físicas (nosso projeto «Escola em Movimento»)  
 
Confusão de línguas 
Organizar e regular com medidas concretas, ou seja :Que lingua pode ser falada, quando 
e onde.  

 
Escola em Movimento 
Também a nossa escola de Pontresina se move: Desde o ano escolar 2016/17 nossa es-
cola tem o direito de se chamar «Escola em Movimento». Nossos professoras e profes-
sores fizeram um estágio interno de formação e comprometeram-se em seguinte a respei-
tar as condições e critérios para exercicios físicos e uma nutrição saudável, objetivos defi-
nidos pelo «Ufício cantonal dell´ igiene pubblica». «Escola em Movimento» acompanha a 
aprendizagem e o ensino com exercícios físicos e promove uma cultura alimentar 
saudável nas escolas. Exercícios físicos são uma base essencial para uma cultura escolar 
saudável e um desenvolvimento ativo da escola. Os escolares recebem assim bastantes 
oportunidades para satisfazer o impulso deles para se movimentar. 
Os elementos principais do projeto «Escola em Movimento» são: 
- Promoção da concentração 
- Promoção da saúde e do desempenho 
- Satisfazer a necessidade de movimentar 
- A consciência para uma dieta saudável  e um peso corporal saudável 

 
Plano de ensino 21 
Introdução gradual a partir do ano escolar 2018/2019 do plano de ensino 21. Neste respei-
to a escola de Pontresina está por encuanto no caminho previsto: As estruturas internas 
estão atualmente ajustadas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradução: Fritz Hagmann, Pontresina 

 


