Setembro
2020
Finalmente !!!!!
Depois de alguns meses muito especiais, as cabecinhas loiras voltam com o seu entusiasmo, os
seus medos, a sua vontade de aprender, a sua confiança nos adultos.
É a próxima aventura para algumas e um novo desafio para outras.
Seguindo as medidas “Covid”, nós tivemos que estabelecer novas organizações para as entradas,
as saídas, assim como para o pagamento das refeições e outros.
Para vós, nossos alunos, e para vós, queridos pais, este ano letivo será rico em partilha e
pequenas alegrias no dia-a-dia...Bom começo a todos!
As diretoras e a equipa educativa

Organização do início do ano escolar

Máscara obrigatória para os pais
e desinfecção das mãos.
A partir das 7h55 ou 15h30 (12h00 para a quarta-feira), os alunos poderão entrar/sair da escola da
seguinte forma:
(As entradas não serão acessíveis antes. É inútil forçar as barreiras ou a porta.)
 Os alunos de «maternel», P1 e P2 : Entrada e saída pela porta branca (rua ‘de la station-gare’).
 Os alunos de P3 a P6 : Entrada e saída pelo portão verde (rua ‘des métallurgistes’- bombeiros).

 Os alunos que precisarem de ir à «garderie» entre as 7h00 e as 7h55, passarão pela
porta (rua ‘de la Station-gare’) e deverão estar acompanhados por um dos pais até à
«garderie».
Terca-feira, 1 de setembro:


O aluno da primária poderá estar acompanhado por um dos pais no recreio até à chegada do
seu professor (a).



O aluno da «maternel» deverá ser acompanhado apenas por um dos pais até à sua sala,
que sairá logo que o seu filho for recebido pelo seu educador(a).



Às 12h00, os alunos que regressam a casa para almoçar serão acompanhados por um
professor até à porta (rua ‘de la station-gare’).
Entre as 13h10 e 13h25, na porta da rua ‘de la station-gare’, o aluno da primária deverá
entrar sozinho. O aluno da «maternel» deverá ser acompanhado apenas por um dos pais
até à sua educadora.
Às 15h20, apenas os pais dos alunos da «maternel» poderão entrar na escola para
recuperar os seus filhos, pela porta da rua ‘de la station-gare’.
Os outros pais terão que esperar os seus filhos atrás dos portões do lado de fora da escola.
Não haverá mais pais de alunos da escola primária no pátio da rua ‘de la Station’.
A partir de quarta-feira 2 de setembro :



O aluno da primária deve entrar sozinho :

Obrigatório para os pais

Pela porta branca (rua ‘de la station-gare’) para P1 ou P2
Pelo portão dos bombeiros para P3-P4-P5-P6


O aluno da «maternel» deverá ser acompanhado apenas por um dos pais até à sua sala,
passando pela porta branca, e sairá assim que o seu filho for acolhido pela educadora na
classe.



Às 12h00 os alunos que regressam a casa para almoçar serão acompanhados por um
professor até à porta (rua ‘de la station-gare’).
 Entre as 13h10 e 13h25, na porta da rua ‘de la station-gare’, o aluno da primária deverá
entrar sozinho. O aluno da «maternel» deverá ser acompanhado apenas por um dos pais
até à sua educadora.
Para as famílias com crianças dos dois lados, terão que entrar pelo portão verde na
rua ‘des métallurgistes’- bombeiros.

Medidas sanitárias
Lavar as mãos frequentemente :

Os alunos devem lavar as mãos várias vezes ao dia. Eles precisarão de o fazer na entrada da
escola, antes e depois de cada recreio, bem como nos lanches e refeições.
Os géis hidroalcoólicos também serão colocados nas turmas onde ainda não haja lavatório e
também serão colocados à disposição dos alunos e pais autorizados, na sua chegada à escola.
O uso de máscara é obrigatório para todos os pais autorizados a entrar na escola.
Se um caso de Covid for declarado dentro da escola :

Estamos em estreita colaboração com o centro de saúde que se encarregará do "rastreamento".
Somente ele poderá tomar decisões de saúde sobre a nossa escola.

Pagamento dos almoços / sumos e leites com chocolate
A partir desta terça-feira de regresso às aulas, receberá uma folha por mês para reservar as
refeições (completas e/ou sandes) para o seu filho, bem como cartões de sumo/leite com
chocolate.
Deverá pagar por essas refeições reservadas com antecedência para o mês de Setembro de
2020 o mais tardar até 07/09/2020 e apenas pela conta BE35 732675273837 / bic: CREGBEBB
Em comunicação: Nome, primeiro nome, turma, refeição (+ suco / choco) Setembro.
Não serão aceites mais pagamentos em dinheiro.
No final do mês, ainda receberá uma factura com as quantidades das refeições consumidas (+
sumo / leite com chocolate) e o que já foi pago.
Em caso de ausência do seu filho, avise o secretariado por e-mail secretariat.imma@gmail.com
ou pelo telefone : 063/381228 para que a refeição seja anulada. Se não, deverá ser paga.
Só as refeições pagas adiantadas poderão ser servidas às crianças.
Se tiver dificuldades de pagamento, nós trabalhamos em colaboração com o CPAS.
Pode entrar em contacto connosco a qualquer o momento.

Organização do refeitório
Este ano, as crianças da primária não terão a bolsa (‘pochette’).
As moedas (‘jetons’) serão distribuídas diariamente pelos professores.

Sala de psicomotricidade / Casas de banho
A nossa nova sala está operacional e será utilizada a tempo completo pelos alunos da ‘maternel’ e por
algumas classes de P1 e P2.
As nossas novas casas de banho estão igualmente operacionais.

IMMA INFO
Esta informação IMMA foi enviada por e-mail.
Se desejar uma cópia impressa, envie um pedido à secretaria.

Comissão de pais
Association-des-Parents-IMMA-ICL-Athus
A associação escolar acolhe voluntários na sua organização e ficaria feliz por
encontrar pais que estejam disponíveis para oferecer um pouco do seu tempo para
ajudá-los a organizar atividades ao longo do ano.
O dinheiro arrecadado nesses eventos permite-nos oferecer às turmas saídas
exteriores ou diminuir a participação financeira que vos é solicitada.
Um grande obrigado a todos aqueles que já participam ativamente há vários anos, é uma grande
ajuda financeira para a escola!
A equipa educativa

