Dienststelle Volksschulbildung

Processo de transição Ensino Primário – Ensino Secundário / Ginásio de longa duração

Documento de preparação para a reunião
O/a professor/a da classe, a vossa criança e vocês, os pais, irão no final da 6. classe falar
sobre a futura carreira escolar desta durante uma reunião de apreciação.
Na vossa qualidade de pais conhecem a vossa criança e percebem-na à vossa maneira.
As apreciações seguintes devem servir para, em diálogo com a vossa criança e o/a
respetivo/a o/a professor/a, poderem contribuir com o vosso ponto de vista. As afirmações
estão relacionadas com os perfis requeridos no nível secundário I (Sekundarstufe I).

Mais
provável

Menos
provável





… sabe lidar com situações novas.





… consegue organizar bem o seu tempo.





… realiza os trabalhos cuidadosamente e integralmente.





… em discussões defende e consegue justificar a sua opinião.





… aprende com gosto e facilidade.





… está disposto/a aprender/estudar muito.





… consegue concentrar-se numa atividade durante muito tempo.









… consegue desenvolver ideias criativas próprias e realiza algumas delas.





… tem uma grande curiosidade por diversificadas áreas de conhecimento.





… é robusto/a contra o stress.





… acredita nas suas capacidades e não se desmoraliza facilmente frente a
dificuldades.





… para além da escola, tem tempo suficiente para um hobby ou uma
atividade de tempos livres.





O/a vosso/a filho/a ..............................................................................
… supera bem o dia-a-dia escolar e estuda/faz os deveres de casa em
grande parte de forma autónoma.

… consegue memorizar conteúdos de aprendizagem e lembrar-se deles
depois de longo tempo.
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Nós, como pais, vemos a nossa criança daqui a 3 anos…


Em direção a uma formação profissional.



Em direção a uma escola posterior.



No ginásio / liceu, em direção à Matura (exame).



Observações

Lucerna, 14 de Agosto de 2017
124843
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