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Coordinação 
escolar 

A coordenadora escolar, Senhora Angela 

Vaz Da Veiga, acolhe as famílias migrantes 

nas quais as crianças  alofones devem ser 

escolarizadas no círculo escolar da região 

de Morat. 

 

 



 

 Missões : 

Assegurar e coordenar os contatos entre a 

escola, os pais migrantes, os serviços escolares, 

afim de facilitar o acolhimento das crianças e a 

sua integração sobre o  plano escolar ; 

Preparar o acolhimento das crianças recém-

chegadas e transmitir aos pais as informações 

gerais sobre a escolaridade obrigatória. 

A pedido dos professores, intervir junto das 

famílias migrantes afim de os ajudar a resolver as 

dificuldades relativas à integração escolar dos 

seus filhos; 

Garantir uma comunicação entre a escola e os 

pais migrantes ; 

Organisar serviços de interpretariado e de 

tradução ; 

Preparar as publicações e outros materiais de 

informação nas línguas principais dos migrantes ; 

Colaborar de perto com o setor comunal da 

coésão social; 

Participar em projetos. 

 

 

  

Oficinas de integração 

Afim de facilitar a integração escolar das crianças 

recém-chegadas, a coordenadora escolar coloca em 

prática os projetos em colaboração com os diversos 

intervenientes sócio-educativos. 

 

 

 

EscolaMais pais-crianças 

Em parceria com a Associação para a educação 

familiar, a coordenadora escolar coloca em prática 

oficinas destinadas às famílias provenientes da 

migração afim de as preparar para a entrada na 

escola e assim facilitar a integração escolar das 

crianças. 

A coordenadora escolar entrará em contato com as 

famílias em causa durante o ano anterior à entrada 

na escola. 

 

  

Quando deve entrar em contato 
com a coordenadora escolar  : 

• O seu filho vai brevemente começar a 
escola obrigatória ? 

• Você não conhece o sistema escolar 
fribourgeoise ? 

• O seu filho não fala francês ? 

• O seu filho tem dificuldade em integrar-
se? 

• Você tem difficuldades com o seu filho, 
mas não sabe a quem se dirigir ? 

Não hesite ! Contate a coordenadora escolar.  

A Senhora Angela Vaz Da Veiga acompanhará a 
sua família em todo o processo de integração 
escolar.. 

 

 

 


