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Caros Pais e Encarregados de Educação 

 
A Escola Erzbachtal gostaria de promover o seu filho, tanto quanto 
possível, contribuir para o seu desenvolvimento saudável e assumir a 

responsabilidade no âmbito dos requisitos estipulados por lei,*. Se 
surgirem problemas ou dificuldades, tentamos encontrar as suas causas e 
disponibilizar o apoio necessário. 

 
Para este fim participamos no projecto „Hinschauen und Handeln“ (Ver e 
agir). O princípio deste conceito aplica-se em todos os níveis de ensino da 

nossa escola. Ajuda os docentes a detectar atempadamente qualquer 
particularidade, a avaliá-la correctamente e, consequentemente tomar as 
medidas necessárias para melhorar a situação. Dependendo dos 

problemas o diálogo é o melhor caminho, a consulta de um serviço 
especializado pode ser de utilidade ou a aplicação de uma medida 
interdisciplinar. Baseamo-nos sempre no princípio: Olhamos para os 

problemas, e agimos.  
 
Queremos, logo de início, envolver a criança e a família no processo de 

resolução. A iniciativa para uma reunião pode também partir da vossa 
parte. Aproveite a oportunidade para discutir o problema abertamente, 
dar a sua opinião e, se for necessário usufruir de apoio. Os professores, 

assim como todos os profissionais envolvidos estão vinculados ao sigilo 
profissional e só podem divulgar as informações que foram combinadas 
consigo, e que sejam convenientes ao bom desenvolvimento da criança. 

 
Gostaríamos de poder contar com a sua colaboração como pais e 
encarregados de educação. Para mais esclarecimentos dirija-se ao 

professor do seu filho ou à Acção Social Escolar. Eles terão muito gosto 
em ajudá-lo. O seu caso será tratado com confidencialidade. 
 

 
Direcção da Escola Schule Erzbachtal 
 

*O artigo do Código Civil suíço relativo à protecção de crianças baseia-se na Convenção 
da ONU sobre os Direitos da Criança. Esta foi assinada em Abril de 2010 por 193 Estados 

e concede às crianças o direito ao bem-estar físico e psíquico. Os pais têm a obrigação de 
educar os filhos de acordo com as suas condições, de os proteger e de promover o seu 

desenvolvimento físico, intelectual e moral (Art°. 302, parágrafo 1 do Código Civil). Nos 

termos do Art.° 55, parágrafo 2 do Código Civil suíço (ZGB EG Artikel 55 Abs. 2), a 
Escola é obrigada a agir quando tem conhecimento de que uma criança se encontra em 

risco.  
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