Caros Pais,
Os seus filhos são crianças de idades
compreendidas entre os 5 e os 16 anos, pelo
que é bem possível que cheguemos a travar
conhecimento.
Todos os anos somos procurados por cerca de
2.000 crianças e adolescentes que necessitam
de esclarecimentos e aconselhamento.
A nossa missão é apoiá-los no sentido de lhes
possibilitar um bom desenvolvimento.

Teremos muito gosto em responder a
quaisquer questões relativas à escola e à
educação, bem como em lhes dar
aconselhamento.

O sistema escolar de Graubünden
(Grisões)

Ofertas do Serviço de Psicologia
Escolar

2 anos de infantário para crianças dos 5 aos 7
anos de idade.
6 anos de escola primária (com possibilidade de
exame de passagem para o liceu no final da 6ª
classe)
3 anos de nível superior na classe das escolas
secundárias “Realschule” ou “Sekundarschule”
(seguindo-se o início da formação profissional
ou a entrada no liceu, mediante prova de
admissão, depois da 2ª ou da 3ª classe da
escola secundária)

Em caso de problemas de desenvolvimento
ou de aprendizagem com as crianças no
infantário ou na escola, procuramos
encontrar soluções, em conjunto com os pais
e com a escola.

Na Suíça e ao longo destes 11 anos escolares, a
escola disponibiliza oferta pedagógica às
crianças que necessitam de apoio. Este apoio é
pago pelos municípios e pelo Cantão, sendo
para o efeito necessária, na maior parte dos
casos, uma confirmação da nossa parte.

Quando os pais e os filhos experimentam
dificuldades devidas à mudança cultural, com
reflexos na escola e na educação, estamos à
sua disposição para prestar aconselhamento.
Acompanhamos as crianças e os
adolescentes na tarefa de lidar com as
exigências do dia-a-dia, ajudando-os a atingir
os fins que se propõem.
Avaliamos a situação das crianças em
conjunto com os pais e concebemos soluções
em conjunto com estes e com a escola.
Esforçamo-nos por obter conhecimentos
interculturais e trabalhamos com intérpretes.
As despesas com os serviços de
esclarecimento e aconselhamento de
psicologia escolar são suportadas pelo
Cantão.

O que acontece durante os encontros
com o(a) psicólogo(a) escolar

Endereço do Departamento de
Aconselhamento Escolar e Educacional

Os encontros com os pais e as crianças têm
lugar no nosso gabinete.

Schul-und Erziehungsberatung Graubünden
Quaderstrasse 17, 7001 Chur
081 257 27 42
annalise.hatz-bircher@avs.gr.ch

Os pais e a escola e o Serviço de Psicologia
Escolar trabalham em rede, intercambiando
informações sobre a criança.

Informamos que não estamos autorizados a reencaminhar informações para outros
departamentos sem o seu conhecimento.

Portugiesisch

GEMEINSAM LÖSUNGEN FINDEN

O docente do seu filho indicar-lhe-á qual o
Departamento de Aconselhamento Escolar e
Educacional competente. Poderá igualmente
efetuar a sua própria inscrição.

SCHUL- UND ERZIEHUNGSBERATUNG

Conversamos com a criança, com os pais e com
a escola, procurando encontrar, em conjunto,
soluções adequadas para ela e suscetíveis de
lhe proporcionar um futuro melhor.

www.avs.gr.ch > Serviço de Psicologia Escolar

SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST GRAUBÜNDEN

Executamos com as crianças tarefas de
psicologia escolar e testes, de forma a poder
identificar pontos fortes e deficiências. Tudo
isto decorre numa atmosfera pensada para que
a criança se sinta à vontade.

