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CORONAVIRUS COVID-19                                            Continuidade educacional 
Minha aula em casa: como ajudar meu filho? 
Dicas a famílias de estudantes alofones - 1º grau 

 

 Para obter mais informações sobre a situação, acesse o site acadêmico (http://www.ac-creteil.fr/ ) ou o site 
departamental (http://www.dsden94.ac-creteil.fr/ ) . 

As escolas estão atualmente fechadas na França. É importante manter um vínculo 
entre seu filho e a escola dele. 
Seus professores lhe deram seus cadernos ou livros. Eles oferecem atividades para 
ele continuar aprendendo. 
Para ajudá-lo, seu filho precisa de sua atenção. Você não precisa fazer "lições", mas 
graças a você, ele pode entender os exercícios, revisar e funcionar bem. 
Em caso de dificuldade, você pode entrar em contato com o professorou o diretor da 
escola. 

Minha aula em casa: como ajudar meu filho? 

 MANTENHA UM RITMO 

 Não acorde tarde 
 Ofereça atividades ritualizadas: leia, escreva 
e ouça a língua francesa todos os dias 
 Planeje uma programação com horários de 
atividade e intervalos 
Explique o horário 
 Limite o tempo na frente das telas 

MEMÓRIA DE TRABALHO 
 Escreva as atividades do dia (diário de bordo, 
plano de trabalho) 
Defina metas para o dia 
 Verifique se eles são alcançados no final do dia 
 Diga o que aprendeu na sua língua materna ou 
em francês 
 Aprenda poesia, músicas, conte uma história 
lida ou ouvida, revise lições 

CONHEÇA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA 
VIDA 

 Fale sobre todas essas atividades na sua 
língua materna ou em francês 
 Fale sobre as notícias, sobre os momentos 
vividos 
 Cozinhar: ler ou escrever uma receita 
 Desenhar (um plano da casa, plantas, 
histórias ...) 
 Pratique uma atividade esportiva: dance, 
caminhe… 
 Jardinagem, mexer, fazer objetos, brincar ... 

 ATIVIDADES VÁRIAS 

 Leia, cante, faça contas, escreva textos, 
corrija-os,  desenhe… 
Ouça histórias, descreva imagens, assista a 
vídeos, conte histórias ... 
 Grave sua voz: palavras, textos, poesia, 
músicas, histórias 
 Jogue jogos de tabuleiro, jogos de cartas, 
jogos de construção, quebra-cabeças, disfarces 
 Use aplicativos educacionais 
Não sobrecarregue-o de atividades e também 
deixe-o ficar entediado 
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