COVID-19 – Continuidade pedagógica
Ficha pais dos alunos do 2° grau
No caso de encerramento do estabelecimento, ou de prescrição de manter um aluno no domicílio, o laço com o
estabelecimento e as aprendizagens deve ser mantido sob formas diferentes. É importante que cada aluno, que
tenha conexão internet ou não, beneficie desta continuidade.
A criança escolarizada no segundo grau precisa ser acompanhada na apropriação dos recursos e dos utensílios. Os
seus professores, o chefe do estabelecimento, com o apoio da inspeção, cuidam de que cada aluno fortaleça e
prossiga as aprendizagens, referindo-se aos recursos adaptados ao seu nível.

Sou pai de uma criança escolarizada num colégio ou num liceu :
Asseguro-me de que o meu filho disponha de um acesso ao ENT (Environnement Numérique deTravail),
que ele conheça o nome de utilizador e a senha de acesso e saiba conectar-se.
Se for preciso posso consultar o livro de manuseamento dos principais serviços do ENT (conexão, correio
eletrónico, sumários…) acessível a partir do Link :
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=845#colleges
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=845#lycees

Consulto regularmente o ENT, o correio eletrónico e/ou o site do estabelecimento para tomar
conhecimento das informações importantes relativas à evolução da situação. A situação estando a
evoluir, conecto-me ao site académico e ao site departamental para tomar conhecimento das instruções
atualizadas.

Se o estabelecimento
encerrar

Asseguro-me de que o meu filho se conecte à conta ENT para tomar
conhecimento das instruções dos professores e que efetue as atividades
pedidas.
Se o dispositivo de acompanhamento for escolhido pelo estabelecimento abro
uma conta para o meu filho na plataforma do CNED « Ma classe à la maison » e
acompanho-o no manuseamento desta ferramenta. Receberei um link para
abrir essa conta.
No caso contrário, consulto o ENT ou contacto o estabelecimento.

No caso de dificuldade, ou se não dispuser de uma conexão internet, contacto o diretor da turma ou o
chefe do estabelecimento para receber as instruções.
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Lembro ao meu filho os gestos de proteção

CORONAVÍRUS,
PARA SE PROTEGER E PROTEGER OS OUTROS
Lavar
muito regularmente
as mãos

Tossir
ou espirrar
no cotovelo

Tem perguntas sobre o coronavírus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Utilizar um lenço
de uso único
e descartá-lo

SE ESTIVER DOENTE
usar uma máscara
cirúrgica descartável

0 800 130 000
(chamada gratuita)
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