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Aulas em tempo extremo Informação para pais e 

alunos (a partir de 25 de Agosto de 2022) 
 

Queridos Pais, 

Queridos Alunos, 

 

Condições climatéricas extremas tais como tempestades, queda de neve pesada ou 

gelo negro ocorrem por vezes inesperadamente. por vezes é difícil avaliar o impacto 

de condições meteorológicas extremas em diferentes áreas. 

 

Com esta carta gostaríamos de o informar sobre como são conduzidas as aulas nas 

escolas da cidade de Bremerhaven em caso de condições meteorológicas extremas: 

 

1. Se houver uma situação meteorológica extrema: Todas as escolas serão 

informadas sobre a alteração do horário de ensino através da secretaria da escola. Se 

possível, este aviso será dado o mais tardar às 12:00 do dia anterior. As escolas 

informam então os pais, bem como os alunos, sobre as mudanças o mais rapidamente 

possível. 

 

Os avisos serão dados através do procedimento habitual da página inicial da escola, 

itslearning e schulcloud, não haverá avisos através da rádio. Durante o tempo extremo, 

todos os estudantes recebem aulas digitais obrigatórias. A frequência obrigatória da 

escola é assim suspensa. 

 

Escolas primárias: nas escolas primárias, os alunos ou recebem um pacote de 

materiais para serem trabalhados em casa ou as aulas decorrem digitalmente em casa. 

A pedido dos pais, os alunos podem ser autorizados a visitar a escola para completar 

as tarefas. Não haverá serviços de transporte para os estudantes. Haverá uma oferta de 

cuidado para o belo da área da percepção e do desenvolvimento. 

 

Turmas 5-9 e 5-10: o ensino à distância em formato digital tem lugar. A pedido dos 

pais, os alunos das classes 5-6 também podem visitar a escola se for necessário.  

 

Secundário dois: as lições digitais são ensinadas de acordo com o horário. 

 

2. Altas temperaturas exteriores: as altas temperaturas exteriores têm efeitos muito 

diferentes em salas individuais, razão pela qual a operação de ensino nestes casos 

deve ser orientada para as condições estruturais. como regra geral, as escolas tomam 

precauções para proporcionar um ensino adequado em altas temperaturas.  

Os professores serão, evidentemente, atentos ao desempenho dos alunos - isto é 

especialmente na educação física. 
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Os exames e testes programados serão adiados, a menos que haja razões imperiosas 

para a professora ou professor não comparecer. As lições só serão encurtadas devido 

ao calor em casos excepcionais. Se os estudantes estiverem em risco de riscos de 

saúde relacionados com o calor, por exemplo devido a doenças cardiovasculares, 

podem ser dispensados de assistir às aulas. São então ensinadas a partir de casa. 

 

3. Poluição atmosférica: para o caso muito raro de elevada poluição atmosférica 

persistente, o ensino é basicamente orientado por caso 1 desta carta. 

 

Se tiver alguma questão relacionada com esta carta, por favor contacte a respectiva 

direcção escolar ou o conselho de supervisão da escola. 

 

Swantje Hüsken  

Chefe do distrito escolar 


