ENSINO
OBRIGATÓRIO
Tem dúvidas sobre o funcionamento do
sistema de ensino obrigatório dos seus filhos
(entre 4 e 15 anos de idade)? Gostaria de
saber quais são os aspectos importantes no
processo educacional de seu filho?
O CCSI com a colaboração de Bruno Monteiro,
mestre generalista do ensino primário, convida-o
para uma reunião de informação gratuita, em
português e sem ter que fazer marcação para
esclarecer todas as suas dúvidas. Um serviço de
creche disponível durante a reunião de
informação.
QUARTA-FEIRA, 13 FEVEREIRO 2019, 17h30
CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRÉS
(25, Route des Acacias - 3º andar)
Transportes públicos: Tram 15, paragem «Industrielle» ou autocarro 11,
paragem «Épinettes». A entrada fica ao lado do edifício, rua Adrien-Wyss.

Durante o primeiro semestre de 2019, o CCSI organiza
duas reunioẽs de informação coletivas relacionadas com
a educação em Genebra:
1. Funcionamento do sistema de ensino obrigatório -13 fevereiro 2019
2. Ao redor da escola - serviços educacionais e lúdicos - 20 março 2019
Para ser informado sobre as datas das diferentes reunioẽs de informação
(educação, saúde, habitação, seguro social, etc.) do CCSI, bem como para ter
acesso a outras informações úteis, visite o nosso site: www.ccsi.ch
Reunião de informação coletiva: Funcionamento do sistema de ensino
obrigatório
Parte I: apresentação geral do sistema de ensino em Genebra ;
Parte II: apresentação geral dos procedimentos administrativos que o CCSI
realiza em relação à escola primária;
Parte III: funcionamento do ensino obrigatório ;
Parte IV: perguntas.
Reunião de informação coletiva: Ao redor da escola - serviços
educacionais e lúdicos
Parte I: apresentação dos procedimentos administrativos que o CCSI realiza em
relação à escola primária ;
Parte II: cantina e GIAP ;
Parte III: vales de ajuda;

Parte IV: serviços educacionais e lúdicos do cantão de Genebra ;
Parte V: associações de apoio para pais ;
Parte VI: perguntas.

