A escola explicada
aos pais
A orientação ao colégio e ao liceu
À medida que o seu filho cresce, ele vai pensar no que fará mais tarde.
Vai ouvir falar de orientação.
A orientação consiste em refletir no seu futuro, tomar decisões, prosseguir os estudos, escolher
uma profissão.
Durante toda a sua escolaridade o seu filho vai construir o seu percurso de orientação escolar
e profissional.
A partir do 6º ano, ele vai descobrir formações e profissões através de todos os ensinamentos,
das visitas de estabelecimentos escolares, das jornadas portas abertas, dos estágios em empresas e dos encontros com profissionais.
Ele vai, também, aprender a pesquisar informações em livros, em brochuras e na Internet.
No colégio, na classe do 3º ano e depois no liceu, na classe do 2º ano geral e tecnológico e na
classe do terminale, o seu filho deverá fazer escolhas de orientação para prosseguir os seus
estudos.
Para o ajudar a escolher tendo em conta os seus projetos e resultados escolares, trocará
impressões com os seus professores e, em particular, com o seu professor principal. Pode, também, aconselhar-se junto do psicólogo do estabelecimento.
É importante refletir desde o início do ano nas formações previstas e fazer várias consultas,
porque para algumas pode haver uma seleção a partir de um processo, de uma entrevista ou
ainda de um exame. Também é preciso ter atenção às datas e permanecer contactável porque
pode ser contactado e ter medidas a tomar.
Para indicar a continuação dos estudos que o seu filho tem em mente, na classe do 3º ano e do
2º ano geral e tecnológico, deverá preencher documentos que permitem aos professores transmitir-lhe uma opinião e conselhos.
Para matricular o seu filho num liceu, existe um procedimento informático, que lhe permitirá
obter um lugar, principalmente a partir das suas notas e do seu sector de residência.
Para uma formação em aprendizagem, deve contactar o centro de formação de aprendizes e
encontrar uma entidade patronal.
Na classe do Terminale, é o seu filho que fará as suas escolhas de continuação dos estudos no
ensino superior pela Internet com o portal de admissão pós-bac.
Orientar-se, não é fazer uma escolha única num dado momento. Existe um grande número de
formações e o seu filho pode mudar de opinião durante a sua escolaridade.
Em função da situação do seu filho, podem ser consideradas adaptações de escolaridade.
-Se acaba de chegar a França e o seu filho não domina a língua francesa, ele pode ser acolhido
num sistema particular para aprender Francês rapidamente.
-Se passa por dificuldades escolares, ele pode seguir um ensino geral e profissional adaptado.
-Se está em situação de incapacidade, podem-lhe ser propostos sistemas de escolarização no
colégio e no liceu.
O objetivo da Escola é o sucesso do seu filho nos seus estudos e, mais tarde, na sua vida profissional, onde continuará a sua formação e orientação ao longo da sua vida.

