I. 6 Informações que você pode passar aos representantes legais dos alunos que não
conhecem tcheco (disponível em versões em língua estrangeira em https://cizinci.npi.cz).
FACILITE AOS SEUS FILHOS INTEGRARSE À ESCOLA
1. Informações pessoais
Durante a entrevista introdutória, proporcione à escola o máximo de informações sobre
você e seu filho. As informações são apenas para as necessidades da escola e não serão
compartilhadas com outras pessoas. Eles ajudarão aos professores a entrar em contato com
seu filho, entendê-lo melhor e ajudá-lo na educação.
Proporcione as seguintes informações à escola:
Como o nome do seu filho é escrito e pronunciado, como você o chama em casa.
País de origem
Tipo de residência na República Tcheca
Razão para ficar na República Tcheca
Endereço e detalhes de contato da pessoa que se comunicará com a escola e o método
preferido de comunicação
Seu trabalho na República Tcheca
O curso atual da educação de seu filho
Circunstâncias que afetam a educação de seu filho (talentos, limitações)
Condição de saúde
Hábitos alimentares
Hobbies e interesses
2. Visita de escola
Converse com seu filho sobre a nova escola. Interesse-se por seus sentimentos - medos,
ansiedades. Visite a escola com seu filho, olhe com ele para todos os materiais que você
recebeu da escola.
3. Suporte de "guias"
Em muitas escolas, os chamados "guias" ajudam os recém-chegados. Seu filho receberá um
colega de classe que cuidará dele durante as aulas e nos intervalos. Pergunte ao seu filho se
alguém o está ajudando e qual é o nome dele.
4. Comunicação com a escola
Se você não tem certeza sobre o seu tcheco, pergunte à escola se eles podem providenciar
um intérprete para você ou traga o seu próprio intérprete para a reunião introdutória.
Combine com o professor uma forma de comunicação e peça contatos de pessoas a quem
você possa recorrer, se necessário. Sempre que houver alguma dúvida, não hesite em entrar
em contato com a escola. A sua participação na educação do seu filho é muito importante.
5. Você tem todas as informações ????
Você sabe que tipo de cooperação a escola exige de você? Você conhece as regras da escola
e da classe? Você sabe como, quando e a quem pedir desculpas a seu filho quando ele não
pode ir à escola? Você tem informações suficientes sobre como pode ajudar seu filho na
educação? Você entende o sistema de classificação? Você tem uma lista de instrumentos
que seu filho precisa? Você sabe como funcionam a cantina escolar, o clube, as atividades

extracurriculares? Você sabe qual sistema online é usado para se comunicar com a escola?
Você sabe como entregar os deveres de casa? Caso contrário, não tenha medo de
perguntar à escola, trata-se de seu filho.
6. Converse com seu filho
Adaptar-se a um novo ambiente e aprender um novo idioma é extremamente desafiador
para todas as crianças. Seu filho precisa de seu máximo apoio. Se o seu filho foi para a escola
no país de origem e teve excelentes resultados, ele ou ela pode ter sentimentos de deceção
e fracasso nos primeiros meses de uma escola tcheca. É normal que crianças maiores que
estão aprendendo tcheco como segunda língua se sintam assim. Dê-lhes tempo, não se
apresse e os apoie. Mostre a eles que você acredita na habilidade deles. Seja paciente.
Demora um ano para desenvolver habilidades básicas de comunicação em tcheco e até 7
anos para ser capaz de escrever obras estilísticas. Caso a escola proponha uma consulta no
Centro de Aconselhamento Pedagógico-Psicológico, colabore. Trata-se do seu filho e a
escola está tentando ajudá-lo. Quer dar apoio ao seu filho para que ele possa alcançar
melhores resultados de aprendizagem.

