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Introdução 

 

 

Este livreto está destinado aos pais de alunos que vão 

começar a escola pré-primária. 

 

Este documento tem por objetivo : 

 explicar a organisação escolar de nosso 

estabelecimento ; 

 informar as famílias a respeito do que a escola 

espera delas ; 

 ajudar cada criança a sair-se bem e se sentir à 

vontade. 

 

Nós esperamos também que estas páginas possam 

facilitar seu papel de pais. 
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Acompanhamento da criança na pré-

primária 

 

A inteligência e a creatividade se constroem a cada dia 

desde o nascimento da criança. E graças ao meio em 

que a criança vive que ela vai ser estimulada e aprender 

a ser curiosa. 

 

A família e a escola ajudarão a criança a descobrir o 

mundo que a rodeia e a responder as suas perguntas. 

Para este efeito, é essencial desenvolver sua 

creatividade e satisfazer sua necessidade de se 

expressar por meio de cantos, desenhos, jogos (massa 

para modelagem, construção, marionetes,…) ou 

histórias. 

 

Para as famílias que falam uma outra língua que o 

francês em casa, nos propomos que utilisem a língua 

materna para contar histórias ou descobrir livros. 

 

E impotante dar segurança para criança, confiança e 

ensiná-las os valores básicos que são o respeito e a 

cortesia. 

 

Finalmente, é quando  tomamos tempo para conversar, 

escutar, responder às perguntas da criança, que ela 

aprende a se expressar e comunicar. 
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Organisação 

 

 

A escola pré-primária dura dois anos, as aprendizagem 

são definidas por objetivos precisos. 

 

Uma atenção particular é dedicada as relações com a 

família para que tenham confiança recíproca. As 

professoras dão regularmente informações aos pais. 
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Objetivos 

 

 

Na pré-primária, as crianças aprendem a se expressar 

como elas pensam e a respeitar as regras de vida. Elas 

descobrem que não estão sozinhas, que vivem em grupo 

e que devem respeitar os camaradas. Elas também 

realizam que podem fazer certas coisas de maneira 

autônoma, sem ajuda dos outros ou dos pais. 

Progredindo nas aprendisagens, elas aprendem as 

regras da vida social. 

 

Os alunos também têm ocasiões de escutar muitas 

histórias, de contar algo, de questionar, e assim 

enriquecer seu vocabulário. Por meio de jogos ou 

atividades simples, elas podem praticar intensamente o 

francês. Para as crianças falam uma outra língua 

materna, a pré-primária é uma etapa importante para 

aprender a língua da escola. Elas beneficiam de cursos 

de francês intensivo. 
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Também propomos várias outras atividades nas 

seguintes áreas, matemática, atividades creativas 

manuais e musicais, observação, exploração do 

meio ambiênte e da natureza. Os alunos também 

fazem ginástica et rítimica, o que ajuda a dominar 

progressivamente seu corpo. O conjunto do trabalho 

assim realisado é essencial, pois ele prepara cada 

aluno para a continuação da sua escolaridade. 

 

No nosso estabelecimento, cursos de iniciação ao 

alemão são dados uma vez a cada quinze dias por uma 

professora especialisada. 
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Horário 

 

 

Nas manhãs, as crianças tem quatro aulas e à tarde 

duas. 

primeiro ano 

 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
     

Manhã  
          

Tarde           

      
 

    

segundo ano 

 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
     

Manhã   
          

Tarde           
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Algumas regras a serem respeitadas 

 

 

Com a ajuda dos pais, o aluno deverá… 

 tomar o café da manhã ; 

 ser pontual ; 

 trazer o matérial escolar requerido para as 

diferentes atividades ; 

 se vestir de acordo com a meteorologia e de 

maneira decente ; 

 trazer um pequena merenda para o recreio. 

 

 

Como ajudar seu filho à se sair bem na 

sua escolaridade ? 

 

Para ajudar uma criança a se sair bem nas 

aprendizagens, os pais podem : 

 

Encorajar seu filho : 

 se interessar pelo o que ele faz ; 

 apoiá-lo ; 

 ter tempo para ajudá-lo ; 

 parabenizá-lo pelo seu trabalho que requeriram um 

certo esforço ; 

 conversar com ele a respeito da escola, de seus 

progressos e suas dificuldades. 
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Se interessar  pelo  seu percurso escolar : 

 participar das reuniões dos pais que permitem criar 

um contato com a professsora e descobrir o meio 

escolar da criança ; 

 marcar uma hora com a professora se tiver alguma 

dúvida. 

 

 

Enquadrar seu filho : 

 ter exigências claras, precisas e positivas ; 

 estabelecer regras de disciplinas e cumpri-las ; 

 controlar as horas de sono e a alimentação da 

criança. 
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Desenvolver o potencial da criança : 

 aumentar o conhecimento da criança através da 

leitura, jogos, conversas, passeios ; 

 dar-lhe responsabilidades ; 

 fazer com que a criança participe da vida 

comunitária da família (por exemplo para pequenos 

trabalhos) ; 

 quando houver conflitos, dialoguar ao invés de 

afrontar, afin de superar crises ; 

 guiá-lo nas suas escolhas pessoais (esporte, 

música, etc) ; 

 propor ocasiões onde ela possa experimentar a 

autonomia ; 

 orientá-lo nas experiências da vida, com respeito de 

si e dos outros ; 

 aprofundar o conhecimento da língua materna e do 

seu país de origem (através de leituras e 

conversas). 

 
Páginas 9 à 11 tiradas e adaptadas do livro 

« quando vem setembro »  

de J Caron, 1994, Vol 
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Língua materna 

 

 

Os especialistas são unânimes sobre a importância da 

aprendizagem da língua meterna para o sucesso escolar 

da criança. 

 

 A língua materna é aquela em que os pais e filhos 

comunicam melhor seus sentimentos. 

 Mesmo em um meio social utilisando uma outra 

língua, é muito útil que a família incentive a 

aprendizagem da língua meterna. Toda criança é 

capaz de assumir duas línguas ou mais e várias 

culturas ao mesmo tempo. 

 Dominar bem sua língua materna favorisa a 

aprendizagem da língua falada na escola. 

 

Falar várias linguas é uma riqueza. 
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Alguns endereços úteis 

 

 

Para obter infomações gerais : 

Secretaria do estabelecimento escolar 

Tél. 026 557 30 80 

Horário de abertura : 07h30–11h45 / 13h30–16h30 

Site internet : www.ecoles-avenches.ch 

 

 

Para responder à perguntas com relação a 

escolaridade de seu filho : 

 Professora ; 

 O Diretor do estabelecimento, Senhor Ph. Vidmer 

 

 

Para entrar em contato com o serviço de 

psicologia, especialistas da psicomotricidade ou 

especialista da fala no meio escolar :   

        Tél. 021 557 95 59 

 

 

Para converser sobre a saúde de seu filho : 

 Enfermeira escolar 

 Gertruud Duboux     Tél. 026 557 30 90 
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Para encontrar livros en francês : 

  Biblioteca Municipal de Avenches 

(se encontra no castelo histórico) 

Horário de abertura : Quarta-feira 13h30 – 15h30 

      Sexta-feira 15h30 – 19h00 

  Biblioteca Municipal de Mur 

 Horário de abertura : Sexta-feira 18h00 – 19h00 

 

 

Para encontrar livros na sua língua materna : 

 Biblioteca intercultural LivrEchange, 

 Avenue du Midi 3, 1700 Fribourg 

Tél. 026 422 25 85 

Horário de abertura : Segunda-feira 14h00-18h00 

Terça-feira 14h00 – 18h00 

      Quarta-feira 14h00 – 18h00 

      Quinta-feira 14h00 – 18h00 

      Sexta-feira 10h00 – 12h00 

      Sábado  14h00 – 16h00 

 

 

Para obter cursos de francês para adultos : 

Grupo de apóio às famílias migrantes, Payerne e 

arredores 

Jean-Luc Chaubert, Payerne 

 Tél. celular 079 569 76 06 Tél. 026 660 50 89 

 


