
Etablissement primaire 
et secondaire de 
Montreux-Est

Rue de la Gare 33
1820 Montreux

epsme-edu.ch

Um guia para os pais dos alunos da nossa escola

Queremos usar a plataforma epsme-edu.ch para ajudar seus filhos a manter a continuidade em seus 
aprendizados e manter o ritmo de alguns dos seus longos dias durante esta crise do Covid-19. Dessa 
forma, os professores não só poderão dar trabalho a eles, mas também a orientá-los e orientá-los. Essa 
forma digital permitirá que seus filhos recebam documentos, links, vídeos, continuem seu trabalho como 
alunos e mantenham contato com seus professores. Além disso, a plataforma ajudará a manter e cuidar do 
vínculo família-escola.

1. Quadro e condição de trabalho

Ensinar é uma profissão complexa. Não se preocupe, não é isso que a escola está pedindo. Trata-se de 
ajudar seus filhos a manter seu aprendizado, orientá-los, mas são os professores que continuarão 
ensinando e eles estarão lá para ajudá-lo.

Para isso, seu filho precisará ter acesso à internet. Você pode usar epsme-edu.ch perfeitamente a partir de 
um smartphone. Isso não significa que seu filho possa se desviar das regras familiares sobre seu uso mais 
com o seu controle, ele ou ela terá que ser autorizado a usar dispositivos conectados.

A escola vai pontuar o tempo gasto em casa. Então certifique-se de que seus filhos tenham um lugar
tranquilo para aprender. Eles devem fazê-lo de forma ritmizada, todos os dias, idealmente ao mesmo
tempo, escolhidos pela família de acordo com a organização de cada um. O desafio continua assustador,
seus filhos devem ter o hábito de trabalhar sozinhos em casa. Temos certeza de que você será capaz de
apoiá-los e motivá-los a fazer seu o trabalho. 

A hora de dormir também é importante. Tente limitar o tempo de tela e aceitar que eles estão entediados. 
Ofereça-os para ler, para fazer comida, para ajudá-lo com as tarefas domésticas.

2. Tempo e tipo de trabalho

O tempo para aprender dependerá da idade dos seus filhos. A fim de ser capaz de asegurar a longo prazo, 
seria ilusório pensar que seus filhos serão capazes de trabalhar em um ritmo escolar normal de 5 a 8 horas 
por dia! Como ponto de referência, sugerimos que você tome um máximo de 20 minutos de trabalho escolar
puro por grau. Por exemplo, 3 vezes 20 minutos em 3P ou 1 hora, 6 vezes 20 minutos em 6P ou 2 horas e 
até 12 vezes 20 minutos no CAR, ou 4 horas.

Os mais jovens não poderão trabalhar de forma sustentável por muito tempo. Será importante fazer 
pausas, realizar actividades mais divertidas e recreativas entre cada trabalho.
No que diz respeito aos adolescentes, o maior desafio será encontrar a motivação para entrar no 
aprendizado. Provavelmente teremos que fazer algumas regras com eles.

Você poderá dar uma olhada no trabalho dado e feito a qualquer momento. Confie nos professores: não 
haverá necessidade de adicionar atividades adicionais!
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Se seus filhos estão lutando para chegar ao trabalho, e não podem ficar motivados, não hesite em entrar
em contato com professores que podem ser contatados sobre o tempo da escola para encontrar maneiras
de apoiá-los juntos. 

Todas as avaliações significativas são adiadas por enquanto. Às vezes, os professores oferecem avaliações
formativas aos seus filhos para que possam se relacionar com suas conquistas.

3. Organização trabalhista

1. Sempre que possível e de acordo com a idade, a criança tenta fazer seu trabalho de forma
independente.

2. Seu trabalho será encorajá-lo e lembrá-lo de ir aos negócios.
3. Se o aluno encontrar dificuldades, ele ou ela usará insumos teóricos para alunos mais velhos ou

pedirá ajuda de seu professor ou adulto.
4. Com sua ajuda, sempre dependendo da idade do seu filho, seu filho corrige seu trabalho e/ou o

repassa ao seu professor de acordo com os termos e condições anunciados.
5. Os professores manterão contato com seu filho para fornecer feedback sobre o trabalho que está

sendo feito.

Os professores de classe continuam sendo seus interlocutores preferidos durante este período excepcional 
em que vivemos. Você também pode falar com os mestres de ramos específicos.

Confiança e solidariedade serão as chaves para o sucesso desta experiência
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