Portugiesisch

Informação sobre o novo programa para os pais dos alunos
da 3a Sek

O melhor ingresso
na vida profissional e nas escolas de formação contínua

A situação Win-win (onde todas as partes ficam beneficiadas)
Um investimento na formação orientada para o futuro : alunas e alunos da 3a Sek do Cantão de
Zurique são devidamente preparados para as exigências de uma formação profissional ou para
a continuação dos estudos..
Ambiciona-se uma situação Win-win entre a escola secundária, por um lado, e entre as empresas que proporcionam uma aprendizagem profissional ou as escolas técnico-profissionais e as
escolas médias, por outro.
As associações das pequenas e médias empresas, no Cantão de Zurique (KGV e KMU),
apoiam as inovações ao nível do ensino secundário.
Objectivos do novo programa









Trabalho cooperativo e antecipado entre a escola, aconselhamento profissional e pais, no
processo de escolha profissional.
Determinação do nível de aprendizagem individual, na base do «Stellwerk-Test 8», na 2a
Sek, associado a uma conversa sobre a situação da aluna/aluno e estabelecimento de objectivos.
Proposta de apoio individual no âmbito da escolha das disciplinas da 3a Sek, para que todas as alunas e alunos sejam devidamente apoiados e aprendam respectivamente e da
melhor forma a desenvolver as suas capacidades.
Eliminação de lacunas, desenvolvimento dos pontos fortes.
Desenvolvimento das competências pessoais, sociais e metódicas, com o ensino baseado
em projectos e um trabalho final na 3a Sek.
Preparação para o ingresso com sucesso na formação profissional de base e os exames
de admissão para o curso do «Ginásio Curto» e da Escola Média Profissional.
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Assumir responsabilidades











No meio da 2. Sek, o teste de desempenho estandardizado „Stellwerk 8“ demonstra com
segurança o nível de aprendizagem das alunas e alunos a nível individual, independentemente do tipo de escola.
O «Stellwerk 8» é um sistema de teste adaptado e baseado no computador que leva à definição do nível de aprendizagem no âmbito das disciplinas de alemão, francês, inglês,
matemática, ciências e técnica.
O „Stellwerk“ é entendido como um sistema de teste orientado para a promoção que
mostra às alunas e alunos, num perfil de desempenho, onde estão os seus fortes e as
suas dificuldades. Um nível de desempenho exigido e uma norma de análise ajudam a
tomar medidas para um apoio eficiente.
Para além de uma conversa sobre a situação da aluna/aluno, serão acordados, em
conjunto com os pais, alunas e alunos, objectivos e aspectos principais vinculativos.
Propostas de aprendizagem individual apoiam as alunas e alunos na 3a Sek, reforçam a intensificação da aprendizagem e cobrem eventuais lacunas.
As alunas e alunos com bom desempenho que planeiam o ingresso no «Ginásio Curto» ou
na Escola Média Profissional também são especificamente apoiados.
Na 3a Sek, é especialmente importante que as alunas e os alunos aprendam a assumir a
sua própria responsabilidade para a continuidade na vida profissional e social.

O projecto «Novo Programa 3a Sek» foi experimentado com sucesso em diferentes escolas piloto e será implementado, em etapas, a partir do ano lectivo de 2009/10, com início na 1a classe
da Escola Secundária.
A partir do Verão de 2012, as primeiras alunas e alunos terão frequentado a nova 3a Sek.
Mais informações em www.vsa.zh.ch

Volksschulamt
Projekt Neugestaltung 3. Sek

Walchestrasse 21, Postfach
8090 Zürich
www.volksschulamt.zh.ch

Elterninformation Neugestaltung 3. Sek
August 2010 / Portugiesisch
neugestaltung3sek@vsa.zh.ch

