
Benvindos á escola RebBenvindos á escola RebBenvindos á escola RebBenvindos á escola Rebhügelhügelhügelhügel 
 
Cara aluna, caro aluno          
Estás na escola secundária, a última fase da escola pública. Aqui 
preparas o teu futuro juntamente conosco.  
 
A nossa escola é  uma casa de ensino e de convívio justo. Uma boa 
e sólida formação, um trabalho intensivo em conjunto e um 
ambiente de trabalho positivo, são os nossos três maiores 
objectivos.   
 
Tu pertences aos “habitantes” da nossa casa, jutamente com 
muitos outros jovens e adultos. Que significa isto? É simples: 
temos muito a oferecer-te, mas também esperamos algo de ti.  
 
Temos para te oferecer 
 
• um ensino amigável, motivado e assistência pessoal 
• colegas fantásticos 
• uma boa formação. Queremos ajudar-te, para que no fim da tua 

escolaridade encontres as portas que procuras, abertas para ti: 
para uma aprendizagem ou para um seguimento escolar. 

• Um acompanhamento que não só abrange  os deveres de casa e 
apoia alunos dotados,mas também a nossa creche ( Mittagshort) 
onde os alunos podem permanecer até ao fim do horário 
escolar.  

 
Nós esperamos de ti, que tu 
 
• participes activamente nas aulas 
• confies nos professores/ras e nos assistentes e que leves a sério 

os trabalhos para casa, indicações e conselhos que deles 
receberes.  

• cumpras (assim como nós) as nossas regras.  
 
 Muita satisfação e sucesso na nossa escola é o que te deseja 
 
o director 
 
Caspar Schaudt
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AusênciasAusênciasAusênciasAusências---- e caderno de contac e caderno de contac e caderno de contac e caderno de contacto para os pais to para os pais to para os pais to para os pais 
(encarregados de(encarregados de(encarregados de(encarregados de educação educação educação educação))))     
 
Cara aluna, caro aluno 
 
Este caderno é um elo de ligação entre os teus pais, tu e a tua escola.  
 
Tem um espaço para as tuas justificações de faltas. Através deste caderno 
terás também e assim como os teus pais, uma ideia da tua situação na escola 
no que se refere a obrigações e comportamentos escolares. E tem um espaço 
para informações, tanto da parte da escola (professores, assistentes, 
direcção da escola) para ti e para os teus pais, assim como da parte dos pais 
para escola.  
 
Para que este caderno preencha a sua função, terás que tê-lo sempre contigo 
durante as aulas. 
 
Conserva-o com cuidado – pois este ser-te-á de utilidade. Não o percas (um 
novo exemplar custa 20 francos).  

Este caderno pertence a (nome completo):     

Classe:  Classe, secundária:     
 
Professor/res da classe:                                     
  
Telemóvel (aluno/a):    Mail:         
 

Nome cmpleto dos pais ou encarregados de educação: 
 
 

Direcção                                             Código Postal:    Localidade:  

      
  
Telefone privado:  Telefone do trabalho:     
   
Telémovel:   Mail:        

Direcção Mail dos pais :     
 

Quando não há aulas: 

o a minha  filha / o meu filho precisa que a escola a/o guarde. 

o a minha filha/o meu filho pode ficar em casa ( ou ir para casa). Eu/nós 
responsabilizamo-nos. 

Tomámos conhecimento do conteúdo destas informações (pag. 1 – 8). 

Assinatura dos pais / encarregados de educação: A tua assinatura: 
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sem violência 
sem racismo 
sem barreiras 

sem roubo 

sem littering 

sem danos 

sem vandalismo 

sem violência 

sem mobbing 

sem descriminação 

sem abuso do poder 

 

 

 

 

 

 

ambiente 

positivo 

fomentamos  um clima 
de confiança e de 

tolerância 

esperamos de ti 
consideração,boas 
maneiras e respeito 

lidamos com cuidado com o 
nosso e o material alheio,com o 

material escolar e o meio 
ambiente 

Regras na escola Rebhügel 
 

A nossa eA nossa eA nossa eA nossa escola deve ser um espaço amigávescola deve ser um espaço amigávescola deve ser um espaço amigávescola deve ser um espaço amigável e livre de medosl e livre de medosl e livre de medosl e livre de medos, , , , no no no no     
        qualqualqualqual possamos aprender bem e nos sentemos á vondade possamos aprender bem e nos sentemos á vondade possamos aprender bem e nos sentemos á vondade possamos aprender bem e nos sentemos á vondade. . . .     

                
Comportamente social e responsabilidade:  
Assim lidamos uns com os outros 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regras da escola  
 
Durante o horário de aulas não saímos do recinto escolar, a não ser com 
ordens dos professores e assistentes.  
 
 
No recinto escolar e em toda a sua extensão visual, não consumimos 
substâncias ilegais e que conduzam ao vicío (cigarros, bebidas alcoólicas etc. 
) nem como outras drogas (charros, etc. ).  
 
A ordem e limpeza são importantes na nossa escola, preocupamo-nos com o 
meio ambiente: 
 
O lixo vai para o cesto e não para o chão.  
 
 
No recinto escolar, não mastigamos pastilhas elásticas nem consumimos 
“Energy Drinks”. 
 
Não utilizamos telemóveis ou aparelhos eléctricos similares,em todo o areal 
escolar.   
 
Durante o horário de ensino evitamos o barulho desnecessário na escola.  
 
 
Regras no recreio (fase de saneamento III) 
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Nós, alunas e alunos, temos o recreio (as pausas) ao ar livre.  
 
Antes e depois das pausas, tentamos entrar e sair da escola sem empurrões 
(ou apertos). Não magoamos ninguém.  
 
Seguimos os instruções da pessoa que inspecciona cada pausa (que pode 
ser um/a professor/a, um/a assistente ou ainda um/a aluno/a).  
 
O recreio limita-se ao recinto escolar descrito no plano, excluindo o caminho 
de acesso á escola e o parque de estacionamento.Podemos utilizar o 
Hartplatz para jogar á bola  (ver no mapa acima).  
 
Ao primeiro toque, dirigimo-nos á escola, depois do segundo toque estamos 
já dentro da sala prontos para a aula.  
 
Durante o horário escolar (das 07. 20 ás 12. 15 e das 13. 30 ás 17. 15) não 
utilizamos, no recinto escolar, veículos motorizados, skateboards e 
kickboards. 
 
 Bicicletas, motociclos e kickboards estacionamos nos respectivos parques.  
 
No inverno só atiramos com neve uns aos outos no recreio de cima.  
 
 
 
Para muita gente junta numa escola são necessárias regras 
    

o areal do recreio 

(comparar também c. pág.2: 

referente á ordem) 

as fronteiras do areal da escola  

Rebhügel 
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(salas de 
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social da escola) 
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provisória da escola  

(biblioteca, trabalhos 

manuais texteis, 

informática 

acesso á cozinha da 
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Quando não cumprires uma  regra, haverão consequências.Queremos 
também ajudar-te e apoiar-te para que consigas cumprir as nossas regras.  
 
Referente á transgressão das regras, desenvolvemos um sistema de três 
niveís que te ajuda, assim como aos teus pais, professores e assistentes 
mediante cada situação (infrigir as regras, mau compartamento) a tomar as 
medidas certas. Delas fazem parte, entre outros, uma documentação 
representativa de cada medida a tomar, efectuada pelos professores.  
 

Nível 0:   tu cumpres as regras-continua assim! 

    
Nível 1:   a responsabilidade é do professor-e tua também! 
 

Além da consequência que pruvem da infracção duma regra, a tua  
professora/o teu professor tentará juntamente contigo encontrar a razão 
de tal infracção e arranjar uma solução.  
 
Os teus pais serão informados, caso for tomada uma medida (p/ ex: Um 
trabalho fora do horário escolar).  
 
A tua professor/o teu professor pode organizar uma reunião contigo e 
com os teus pais ou ainda com outros profissionais, onde se procura 
encontrar soluções. É possível que se ridija um contrato.  
 
Se ocorrerem com ferquência infracções ás regras, isso terá influência 
na avaliação do comportamento de trabalho e competência social, nos 
teus “Zeugnis”. 
 

Nível 2:   a direcção responsabiliza-se  
    

Se o teu comportamento não melhorar e houverem muitas infracções, a 
direcção é contactada e pode convocar-te juntamente com os teus pais 
para uma reunião, assim como tomar outras medidas, o que passará a 
ser oficial. 
 

Nível 3:   o departamento da escola responsabiliza-se 
   

A este nível, a comissão das escolas, decide sobre outras medidas a 
seguir.  
 

Em todos os níveis encontram-se conselhos e sugestões de apoio ao dispôr, 
em especial o acesso á assistência social da escolaassistência social da escolaassistência social da escolaassistência social da escola. Dependendo da 
situação, ser-te-á sugerido, a ti e aos teus pais, o necessário apoio da nossa 
parte. É importante aceitar-se esse mesmo apoio no momento certo, para que 
tu não atinjas um nível cada vez mais elevado de infracções.   
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Internet e E-m@il na escola... .  
 
a nossa divisa:  
    “Continua impune! Não á“Continua impune! Não á“Continua impune! Não á“Continua impune! Não á    violência no teu compi e no teu violência no teu compi e no teu violência no teu compi e no teu violência no teu compi e no teu 

telemóveltelemóveltelemóveltelemóvel. . . . ””””        
 

• Sites de Internet com conteúdo ilegal e exaltador, sobre 
pornografia, racismo, descriminação sexual ou violência, não 
devem ser nem seleccionados nem utilizados.  

• E-mails com tal conteúdo não devem ser consultados.  
 
O que não é permitido: 

• envio de cartas de cadeia (correntes).  
• carregar ou instalar programas, jogos, assim como ficheiros  
  de audios e videos, da Internet.  

 
 
 

O “Dress-code da Rebhügel” 
Comportamo-nos e vestimo-nos de uma maneira respeitável para 
que o nosso quatidiano na escola seja repleto de sucesso, fora de 
perigos e sem provocações. 
O vestuário deve ser adequado ao ensino.  
 
Em todas as disciplinas são necessárias regras 
 
Regras especialmente necessárias (noutras disciplinas/salas 
especiais), ser-te-ão ditas directamente pelos professores e 
também escritas.  
 

Nós, alunas e alunos, professores e assistentes,Nós, alunas e alunos, professores e assistentes,Nós, alunas e alunos, professores e assistentes,Nós, alunas e alunos, professores e assistentes,    
respeitamos estas regras e cumprimorespeitamos estas regras e cumprimorespeitamos estas regras e cumprimorespeitamos estas regras e cumprimo----las!las!las!las!    
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Regulamento de ausência (faltar) ás aulas 
 

1. Deves justificar por escrito, neste caderno, cada ausênciaausênciaausênciaausência tua. A justificação será 
mostrada ao/á professor/a da disciplina que faltas-te que por sua vez a assinará. Este 
procedimento decorre na mesma aula da qual estiveste ausente. Se a justificação não fôr 
apresentada no espaço de uma semana, a ausência será dada como injustificada e pode 
aparecer nos “Zeugnis”. Se houverem repetidas infracções ao regulamento de 
ausências, segue-se um comunicado á direcção da escola. 

  
2. A justificaçãojustificaçãojustificaçãojustificação é escrita por ti e os teus pais confirmam com a assinatura. No texto, terão 

que ser citadas a data, a duração e a razão da ausência (ver exemplo). 
 
3. A matéria que perderesA matéria que perderesA matéria que perderesA matéria que perderes durante a tua ausência nas aulas, terás que ser tu a recuperá-la. 

Caso não tenhas chegado a um acordo com o/a teu/tua professor/a, tens o tempo igual 
aos dias da tua ausência para recuperares(por ex: faltas-te 2 dias, recuperas a matéria 
em 2 dias). 

 
4. Ausências (faltas) não permeditadasAusências (faltas) não permeditadasAusências (faltas) não permeditadasAusências (faltas) não permeditadas: 

 
No máximo até á pausa das 10 horas, deves, ( tu ou os teus pais), contactar a escola 
através do seguinte n°. de telefone: 044 454 22 30. O telefone é atendido antes do inicío 
das aulas até ás 7h25mn. , assim como durante as pausas.  

 
5.5.5.5. Ausências permeditadas:Ausências permeditadas:Ausências permeditadas:Ausências permeditadas:    

 
a) Se possível, marca as consultas no médico e dentistaas consultas no médico e dentistaas consultas no médico e dentistaas consultas no médico e dentista fora ou a seguir ao horário 

escolar. No caso de repetidas ausências justificadas, por simestre, tens que 
recuperar o tempo de aulas perdido. Entregas a justificação, no dia antes de faltares, 
ao/á professor/a.  

 
b) Ausências até 2 dias (não directamente antes ou depois das fAusências até 2 dias (não directamente antes ou depois das fAusências até 2 dias (não directamente antes ou depois das fAusências até 2 dias (não directamente antes ou depois das férias):érias):érias):érias):    
  
 No caso de uma tal ausência, devem, os teus pais e tu, pelo menos com 2 semanas de 

antecedência, apresentar um requerimento ao professor(excepção:casos de grande 
violência). Para isso utilizas o fomulário que te pode dar o teu professor, para esse 
efeito.  

 
c) Ausências de mais de 2 diasAusências de mais de 2 diasAusências de mais de 2 diasAusências de mais de 2 dias    (por ex:(por ex:(por ex:(por ex:    estágio para uma aprendizagem) assim como estágio para uma aprendizagem) assim como estágio para uma aprendizagem) assim como estágio para uma aprendizagem) assim como 

antes e depois das férias:antes e depois das férias:antes e depois das férias:antes e depois das férias:    
 
 Neste caso, devem, tu e os teus pais, (também com pelo menos 2 semanas de 

antecedência) enviar um requerimento por escrito á direcção da escola. Para isso 
utilizas também o formulário que recebes do teu professor. 

 
 Para estageares para uma aprendizagem (Schnupperlehre), pode ser que recebas a 

confirmação em menos de duas semanas.Neste caso,entregas o requerimento o mais 
rápido possível ao professor, ao  qual  juntas a confirmação por escrito da firma onde 
irás estagiar.    

 
 Requerimentos autorizados (ausências permeditadas) deves mostrá-los a todos os 

respectivos professores, antes da ausência ser efectuada. 
  
5. Dispensa de disciplinDispensa de disciplinDispensa de disciplinDispensa de disciplinas:as:as:as: 
 
 Esta justificação também escreves neste caderno. Se se prolongar por mais de 2 

semanas, deves apresentar um atestado médico. Se não houver acordo com o respectivo 
professor, tens que te apresentar na aula.  
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Jokertage - Dias Joker 
 
Do decretoDo decretoDo decretoDo decreto----lei da lei da lei da lei da escola pública (VSV) do cantão de Zuriqueescola pública (VSV) do cantão de Zuriqueescola pública (VSV) do cantão de Zuriqueescola pública (VSV) do cantão de Zurique, , , , de 28 de Junho de 28 de Junho de 28 de Junho de 28 de Junho 
de 2006:de 2006:de 2006:de 2006:    
 
§30 1 Os alunos podem ausentar-se (faltar), dois dias por ano lectivo, das 

aulas sem ser necessário pedir dispensa (Jokertage).  
 3 Os pais participam com antecedência o requerimento dos dias Joker. 

Todos os dias Joker requeridos equivalem a um dia inteiro, mesmo se 
na data escolhida só se tenha meio dia de aulas. Dias Joker não 
requeridos, perdem a validade.  

 
Conclusão da conferência dos presidentes da ecola:Conclusão da conferência dos presidentes da ecola:Conclusão da conferência dos presidentes da ecola:Conclusão da conferência dos presidentes da ecola:    
 
. Os pais participam o requerimento dos dias Joker ao professor, no prazo 
máximo de 14 dias que antecedem á ausência planeada.  
 
. Os alunos têm por obrigação, recuperar a matéria perdida, consoante as 
indicações do/da professor/a.  
 
Especificação: Procedimento na escola Rebhügel:Especificação: Procedimento na escola Rebhügel:Especificação: Procedimento na escola Rebhügel:Especificação: Procedimento na escola Rebhügel:    
 
. Os professores e/ou directores da escola podem decidir as datas onde naõ é 
possível requerer um dia Joker.Desses dias fazem parte os dias com 
actividades especiais, como por ex: semana campo (Lager), dias de projectos 
e de desporto. 
  
 
. Os dias de feriados mais importantes das diversas religiões (segundo o 
regulamento do ministério da educação de Julho 2005) não são válidos como 
dias Joker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4Atenção: quem desejar requerer um dia Jocker como prolongamento de 
férias, terá que fazê-lo no máximo, 14 dias antes das férias requesitadas.  


