
 
 

 

Informações para pais estrangeiros 
 

 A escola pública tem a missão de ensino enquanto que a educação cabe  aos 
pais das crianças – então : Os próprios pais tem que reservar o tempo necessário 
para esta tarefa. 

 A escola pública de Pontresina é bilíngua: Alemão e romanche. 

 Para aprender estes 2 idiomas é muito importante que as crianças frequentem o 
“pre escola” durante uns 2 anos – eles terão então menos problemas depois na 
escola. 

 Idade de entrada na “pre escola” é de 5 anos / para a escola, 7 anos. 

 A nossa recomendação é que as crianças frequentem a partir de 3 anos de idade 
de uma maneira voluntária um “jardim de infáncia” (“Spielgruppe” em alemão) 
organizados por particulares. 

 A “KIBE” (= “Kinderbetreuung“ = creche) em Samedan toma à sua guarda as 
crianças já a partir de 2 anos de idade. Nós recomendamos de aproveitar este 
serviço. 

 A sua cultura do país de origem é importante! Mas do outro lado seria também 
muito importante que o seu filho seja introduzido o mais cedo possível na cultura 
do nosso pais: A evolução da sua criança estarà assim mais facil e com menos 
problemas. 

 Entender os idiomas deste país é uma condição importante para uma boa 
integração – assim desejamos que também os pais frequentem um curso de 
línguas. 

 A escola pública è obrigatória – as crianças devem frequentar-la com uma 
regularidade absoluta. 

 A lei do Cantão sobre as escolas e os regulamentos sobre ordem e disciplina na 
escola são compulsórias e devem ser respeitados sem falta – além disso é a 
obrigação dos pais de consultar-los e de se informar sobre estes textos. 

 A observância do regulamento sobre tratamento odontológico (dentário) das 
crianças é também obrigatória. 

 Um exame médico escolar é obrigatório para a entrada na escola pública. 

 A escola começa cada ano em meados de agosto – a inscrição da criança 
deveria ser feita (se for possível) 6 meses antes.  

 Os certificados escolares dos anos anteriores devem ser apresentados sem falta. 

 Exigimos uma participação activa dos pais a todas as reuniões de informação e 
ás reuniões específicas para os pais. 

 Uma atitude positiva a respeito das instituições do nosso país facilitarà a 
integração das crianças na escola e também durante o tempo livre. 

 
 
 
Com prazer estamos a sua disposição para informações mais amplas ou detalhadas: 
 
A Diretoria da escola, Sr. Domenic Camastral              fone: +41 81 834 56 20 
A Secretaria da escola   fone: +41 81 838 81 81 
Lugar de tntegraçao Pontresina   fone: +41 81 838 81 82 
KIBE, creche Engadin                                                       fone: +41 81 850 07 60 


