A escola explicada
aos pais

A entrada na escola, a organização da escola primária
Em França, as crianças têm acesso à escolaridade entre os 2 e os 3 anos.
Para isso, primeiro é preciso matriculá-las.
Para as escolas públicas, deve contactar a Câmara Municipal que lhe indicará a escola onde o
seu filho será educado; e as medidas a tomar. De seguida, a matrícula será feita pelo diretor ou
diretora.
Para as escolas privadas, deve contatar diretamente a escola escolhida.
Na creche, a escolaridade tem a duração de três anos: pequena secção, secção média e grande
secção. O seu filho vai aprender a conviver com os outros, a expressar-se, a desenvolver a sua
linguagem; e a descobrir a escrita, a leitura e a matemática.
A duração dos ensinamentos é de 24 horas por semana, de segunda-feira de manhã a sexta-feira
à tarde.
O professor, que se designa normalmente por mestre ou mestra, é responsável pelas crianças da
sua turma. Pode falar com ele sobre a aprendizagem do seu filho e da sua evolução na turma.
A partir dos 6 anos, a instrução é obrigatória.
O seu filho entrará para a escola elementar.
A escolaridade dura cinco anos: a classe CP, isto é, Curso Preparatório, depois CE1, isto é, Curso
Elementar 1º ano, CE2, isto é, Curso Elementar 2º ano, CM1, isto é, Curso Médio nível 1º ano e, por
fim, CM2, isto é, Curso Médio nível 2º ano.
Como na creche, ele frequentará a escola de segunda a sexta-feira.
Ele desenvolverá as suas aprendizagens em leitura, escrita, matemática para poder compreender e expressar-se em Francês. Ele aprenderá, também, uma outra língua como, por exemplo, o
Inglês ou o Alemão; ele descobrirá outros domínios como as ciências, a história e a geografia.
Se o seu filho tiver dificuldades, ele será ajudado pelo seu professor.
O professor realiza vários relatórios ao longo do ano que lhe serão transmitidos regularmente.
Estas avaliações permitem verificar o que o seu filho aprendeu, avaliar os seus progressos e
validar os seus conhecimentos; eles são classificados na sua caderneta escolar que o seguirá
durante os seus estudos.
Ouvirá falar da base comum de conhecimentos, competências e cultura até ao ensino secundário.
Precisa de saber que as crianças podem seguir atividades complementares durante o tempo
escolar e participar em atividades organizadas pela Câmara Municipal para além das horas de
aula e durante as férias.
Após a escola primária, a escolaridade continua no colégio para a classe do 6º ano. Os professores fazem de tudo para que esta passagem se processe nas melhores condições.

