REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Direction générale de l'enseignement obligatoire

Service organisation et planification

CLASSES D'ACCUEIL DU CYCLE D'ORIENTATION
DGEO • Chemin de l'Echo 5A • 1213 Onex
Téléphone direct : 022/327.05.42
Téléphone réception : 022/327.04.00
Courriel : admissions.DGEO@etat.ge.ch

Objetivo
Ensinar as bases do francês aos alunos imigrantes de 12 a 15 anos (e se necessário fazer com que
atinjam um nível escolar adequado) nas classes de acolhimento de 9°,10° ou 11° anos, segundo a
idade de cada um.
Local
Estas turmas estão repartidas por várias escolas secundárias em Genebra. Na medida do possível, os
alunos são matriculados na escola mais próxima do domicílio. No entanto, às vezes, os alunos são
enviados para outra escola mais longe porém acessível através dos transportes públicos. Neste caso,
quando integram uma classe normal, podem escolher entre a escola onde já se encontram e a escola
correspondente ao domicílio (colégio do setor).
Relações com o pessoal escolar
A escola deseja ter um diálogo contínuo com os pais e, para isso, organiza reuniões e permite que
eles telefonem para a casa dos professores. Em cada escola um(a) conselheiro(a) social e um(a)
psicólogo(a) estão à disposição dos alunos e dos pais.
Número de alunos
Estas classes têm, no máximo, 12 alunos afim de que os professores possam trabalhar com cada
aluno individualmente, de acordo com o nível escolar de cada um.
Dias e horários dos cursos
Segunda, terça, quarta de manhã, quinta e sexta-feira. O horário varia segundo as escolas, de manhã
entre 7h50 e 11h40 e de tarde entre 13h30 e 16h40.
Programa
O programa inclui muitas horas de francês e também cursos nas seguintes disciplinas : matemática,
história/geografia (conhecimento do meio ambiente), educação física, inglês, língua materna e alemão
para os 9° e 10° anos.
Avaliação
A avaliação consiste, no início, em comentários escritos e depois, pouco a pouco, em notas (a nota
máxima é 6) que confirmam os progressos do aluno.

Portugais

Quanto tempo
Os alunos ficam na classe de acolhimento somente o tempo necessário que cada um precisa para se
preparar a seguir os cursos nas classes regulares nas melhores condições possíveis. Podem, portanto,
ser transferidos para as classes regulares em qualquer momento do ano, de acordo com o nível de
cada um. Esta decisão é tomada pela direção da escola baseada nas observações dos professores
responsáveis da classe (diretores de turma) e em conjunto com os alunos e os pais.
Orientação nas classes regulares
Escolhem-se as opções mais favoráveis, segundo as capacidades de cada aluno. O Ciclo de
Orientação (ensino secundário I) oferece várias formações que permitem uma formação geral (Ensino
Médio/Liceu ou Escola de Cultura Geral) ou uma formação profissional (artesanal, artística, comercial,
técnica, técnico-agrícola) na escola ou numa empresa.
Ausências
No caso de doença e acidente : avisar imediatamente o professor ou a secretaria da escola por
telefone e depois trazer uma justificativa escrita assim que o aluno volte às aulas. Se a ausência se
prolongar por mais de três dias, apresentar um certificado médico.
Em caso de ausência prevista (consulta médica, exames externos) : escrever à direção da escola com
pelo menos dez dias de antecedência.
Informações práticas
Material
A escola é gratuita e os alunos recebem o material (livros e cadernos). Os alunos devem possuir uma
mochila, lápis e canetas. Para as aulas de educação física, devem trazer um t-shirt/uma camiseta,
tênis/ténis e uma toalha de banho.
Seguro de saúde
O seguro médico contra doenças e acidentes é obrigatório. Os pais que têm baixa renda, podem
contactar os conselheiros sociais de cada colégio afim de obter informações sobre os subsídios do
governo.
Transportes públicos
Os alunos têm direito a um passe mensal/anual para todos os transportes públicos de Genebra a um
preço reduzido.
A Escola de pais
Esta escola organiza cursos de francês para os pais. Para maiores informações, contactar o
secretariado da Escola de pais através do número 022 327 05 30 ou por email:
ecoledeparents@etat.ge.ch
Inscrições na escola primária e na escola secundária II (trazer, se possível, uma autorização de
residência e um atestado de seguro de saúde)
Escola primária (4-12 anos)
Apresentar-se diretamente na escola primária mais próxima do domicílio. Os alunos recém chegados
serão inscritos pela diretoria da escola.
Escola secundária II (15-19 anos)
Marcar um encontro telefonando ao Accueil du Secondaire II (ACCES II) – Rue Rousseau 8 - 1201
Genève - tél. 022 388 12 60
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