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Einwohnergemeinde 
Lauterbrunnen 
 

Para todos os pais e alunas/alunos 
da escola do Vale de Lauterbrunnen 

10.01.2021 / GS-Nr. 59 / por 

 
Aulas à distância à partir de segunda-feira, dia 11 de janeiro, até provavelmente sexta-feira, 
dia 15 de janeiro para toda a escola do Vale de Lauterbrunnen (escolas de Lauterbrunnen, 
Wengen e Mürren) 
 
 
Queridos pais, queridas alunas e queridos alunos 
 
 
Em cima da hora eu Vos comunico que à partir da segunda-feira, dia 11. de janeiro de 2021 vai 
haver aulas à distância para toda a escola do Vale de Lauterbrunnen para provàvementel uma 
semana. 
 
A causa disso é o numéro elevado de novas infecções em singulares partes de lugares no Vale de 
Lauterbrunnen como também os factos que a organização da Escola como também o manter das 
medidas de protecção não podem ser garantidas na próxima semana.  
Sobretudo nos últimos dias a situação mustrou-se muito dinàmica. Infelizmente,nós, o município e 
a escola de Lauterbrunnen tivemos muito tarde conhecimento destes factos . 
 
De acordo com a inspectora da escola,o município agora decidiu que a escola do Vale de 
Lauterbrunnen para provàvel uma semana in vez das aulas à presença vai fazer aulas à distância. 
Informeremos sobre o procedimento a seguir na quinta-feira, die 14 de Janeiro 2021. 

 
Os pais como também as alunas e os alunos vão ser informados imediatamente pelos diretores da 
turma sobre a organização das aulas à distância. 
 
Acompanhamento de urgência 
Nas escolas de Lauterbrunnen e Wengen vai haver um acompanhamento de urgência durante os 
tempos de bloco. Por favor informam o vosso diretor de turma o mais depressa possível, se 
percisam disso.   
 
Eu agradeço o vosso conhecimento e desejo-vos  tudo de bom e sobretudo boa saúde. 
 

Como s melhores cumprimentos 
Escola do Vale de Lauterbrunnenl 

 
 
Rolf Possel 
Diretor da Escola 


