
 
         

 

18th March 2020 
Pela a atenção dos Pais / Cuidadores 

 

Você recebeu a comunicação anterior de Tracey Vallois, a nossa Ministra da Educação, informando 

que as escolas do governo, a partir de segunda-feira, vai ser fechadas. 

Certifique-se que a nossa equipa de professores esteja se esforçando muito para garantir uma 

interrupção mínima no educação de seu filho. 

 

No fim de dia, o seu filho/a vai para casa com estes recursos para apoiar a aprendizagem deles: 

•Um livro de exercícios 

• Instrumentos de escrita 

•Uma régua 

• alguns livros de leitura 

• Uma folha de informações com atividades de aprendizagem abertas (ano 1+) 

• Detalhes de login do seu filho no ActiveLearn (Y1-6) 

• Detalhes de login do seu filho no Prodigy (KS2) 

 

Na sexta-feira (20 de março) depois da escola, os professores vai enviar um e-mail aos pais com um 

horário e tarefas de aprendizagem para o seu filho. 

 

Se seu filho não esta na escola hoje, amanhã ou sexta-feira, o pacote de aprendizagem de seu filho vai 

ser disponível para coleção no pavilhão esportivo da escola na segunda-feira, 23 de março, durante o 

horário escolar (das 8h30 às 15h). O aprendizagem DEVE ser coletado por um adulto responsável, AS 

CRIANÇAS NÃO SÃO PERMITIDOS NAS INSTALAÇOES DE ESCOLA . Você DEVE entrar 

pelo playground da escola e as portas da escola vão ficar abertas. 

 

 

Durante este período, é importante que; as crianças completam as suas atividades de aprendizagem 

diariamente; practicar o distanciamento social, por exemplo: não encontrar com os amigos, não 

atender festas de aniversário ou refeições fora etc. Tembem é importante que os pais verificam e-

mails regularmente para obter atualizações importantes da escola e do Departamento de Educação. Os 

professores da turma vão entrar em contato com os pais semana para semana para verificar o 

progresso das crianças. Os pais podem comunicar por e-mail com o professor da turma se tiverem 

alguma preocupação com as atividades de aprendizado dos seus filhos. Os professores não vai 

responder perguntas sobre a duração do fechamento ou quaisquer outras preocupações. Se você tiver 

alguma preocupação com a proteção de uma criança em particular, por favor usa protocolos normais 

para quando as escolas estiverem fechadas (ou seja, ferias) e entre em contato com a MASH no Tel: 

442752 ou através do site https://safeguarding.je/contact-us/ 

 

Mais uma vez, obrigado por seu apoio neste momento dificile para todos. 

 

Atenciosamente, 

 
Lyn Linton 

Diretor 
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