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O « collège » em algumas palavras 
 

 

O colégio, na França, é uma ponte entre a escola primária e o liceu. É o início da escola 

secundária. 

O colégio dura quatro anos.  

Em comparação com os outros sistemas europeus, o sistema francês conta as classes de 

maneira decrescente:  

6ème: 6ª classe 

5ème: 7° ano 

4ème: 8° ano 

3ème: 9° ano 

 

A 6ª classe faz ainda parte do ciclo 3 com a 4ª e 5ª classe de primária.  

O ciclo 4 engloba as classes do 7º, 8º e 9º ano.  

No final do 9° ano, os alunos passam o “Diplôme Nacional de brevet (DNB)”, que permite a 

orientação para um liceu geral ou cursos mais profissionais. 

O que muda no 6º ano, é, que as avaliações são avaliadas com notas até 20. As matérias são a 

mesma que no 5º ano, mas a abordagem é mais detalhada. 

No 7° ano, a matéria de «Ciências e Tecnologia» divide-se em três: Física e Química, 

Ciências da Vida e da Terra, e Tecnologia. 

Eles também têm que escolher uma segunda língua viva. 

 

Os alunos geralmente têm um professor por matéria. As regras de vida também mudam e se 

tornam mais definidas. É criado um conselho disciplinar. 
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O CNED 
 

Sendo a Escola Francesa da Boa Vista uma pequena escola, propõe aulas com o CNED ou 

Centro Nacional de Educação à Distância. 

O CNED é uma instituição que permite às pessoas que, por várias razões não podem estudar 

regularmente em uma escola, podem seguir uma educação regular.  

Propõe todo o tipo de formações, desde a escola primária até à preparação para exames ou 

mesmo formações profissionais.  

Pode visitar o site: www.cned.fr. 

Os cursos são organizados de modo que os alunos possam trabalhar e progredir sozinhos. As 

avaliações são corrigidas e anotadas por professores em França.  

Os cursos e as formações são reconhecidos pelo Ministério de Educação Nacional francês. 

Os alunos do EFDEBV estão inscritos na classe completa regulamentada, o que permite que 

os alunos tenham, no final do ano, um aviso de passagem para além da nota, o que permite o 

acesso aos colégios, liceus franceses e nas universidades francesas sem passar por 

reconhecimentos de programas ou exames de nível. 

 

http://www.cned.fr/


 

O “collège” com o CNED 
 

O CNED propõe vários tipos de inscrição no colégio, dos quais dois principais: classe 

completa regulamentada ou livre.  

 

A diferença entre as duas fórmulas é simples: 

 

Para a classe completa regulamentada, o COCAC (Conselheiro de Cooperação e Ação 

Cultural) da Embaixada da França deve emitir um aviso positivo para a inscrição.  

Após a inscrição, o seu filho terá um certificado de escolaridade. No final do ano letivo, o 

conselho de classe emitirá um parecer de orientação. 

 

As aulas dividem-se em 36 semanas do ano letivo. Os conteúdos estão em conformidade com 

os programas oficiais do Ministério da Educação francês. Eles cobrem todo o programa para 

cada classe. As aquisições do aluno são verificadas regularmente através de avaliações 

escritas e orais a enviar ao CNED. Todas as avaliações devem ser enviadas regularmente entre 

Setembro e Junho. 

Os cursos do CNED em sala de aula completa permitem aos alunos preparar os exames 

nacionais, tais como o “brevet” e o “baccalauréat”, importantes para poderem inscrever-se 

numa escola ou numa universidade. 

 

Os cursos em classe completa livre são acessíveis sem condições de inscrição. 

Os conteúdos estão em conformidade com os programas oficiais do Ministério da Educação 

francês. Eles cobrem todo o programa para cada classe. 

 

Seu filho será monitorado de forma individualizada e seu nível avaliado graças aos deveres 

enviados ao CNED. No final do ano letivo, não haverá conselho de turma, mas, a pedido, o 

seu filho poderá dispor de um extrato de notas. 

A inscrição numa outra escola ou universidade não será simples e serão solicitados exames de 

entrada ou documentos de equivalência. 

 

Organização das aulas 
 

Os cursos dividem-se em 8 a 10 sequências distribuídas ao longo do ano. No final de cada 

sequência, deve ser enviada uma tarefa para França, onde os professores as corrigem, anotam 

e reenviam com apreciações e explicações.  

Como as férias em França nem sempre coincidem com as nossas férias, um calendário é feito 

pelo assistente pedagógico.  

Os deveres devem ser enviados dentro dos prazos e, sobretudo, antes do fim da data das 

correções que o CNED define. 

As disciplinas ensinadas são: 

Comuns a todo o colégio: francês, matemática, história-geografia, LV1 (Inglês), Artes 

Plásticas e Educação Musical. 

Como o õ faz parte do ciclo 3, eles ainda a matéria intitulada: Ciência e Tecnologia 

No 7º ano, esta disciplina divide-se em: Ciências da Vida e da Terra, Física Química e 

Tecnologia. Os alunos iniciam uma LV2 (chinês).  

 

Os cursos estão disponíveis na Internet ou em versão papel.  



Os alunos trabalham por conta própria e fazem os exercícios. Eles têm corrigidos para poder 

corrigir-se e, depois, enviar o seu dever no tempo definido pelo calendário do CNED. 

 

 

Porque inscrever o meu filho no CNED e na escola 

francesa? 
 

 Os pais beneficiam de um pagamento escalonado da tarifa porque a escola é faturada de 

uma só vez no mês de Novembro. A escola também conseguiu um desconto na tarifa inicial. 

 

 Os alunos beneficiam de um assistente pedagógico que tem uma relação privilegiada com 

o CNED. Pode, pois, resolver facilmente e rapidamente problemas administrativos.  

 

 A inscrição agrupada feita pela escola é mais rápida. 

 

 Os alunos trabalham em autonomia, mas são dirigidos pelo assistente pedagógico que dá 

aulas e torna os conteúdos mais vivos.  

 

 Ele vai diferenciar as aulas, e estar atento às necessidades dos alunos. Ele pode  

 

 Isto permite também ter uma vida escolar com projetos pedagógicos e visitas escolares.  
 

 O assistente pedagógico também pode ajudar individualmente um aluno e se necessário dar 

exercícios de remediação. 

 

 Os alunos beneficiam de horas de Educação física que não estão previstas nos cursos do 

CNED.  

 

 Os alunos beneficiam de horas de português como língua do país de acolhimento. A 

professora segue a programação oficial cabo-verdiana. Isto facilita a transição para o sistema 

cabo-verdiano. 

 

 Estão também em contacto com os alunos das outras duas escolas francesas presentes em 

Cabo Verde e fazem projetos em conjunto. 
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Ser pai de aluno 

 

 

Como ajudar o meu filho? 
 

A primeira coisa que pode fazer é estar presente na reunião inicial organizada pelo professor 

assistente. O modo de trabalho será explicado nessa reunião. 

 

Certifique-se de que seu adolescente faz o trabalho de casa e aprende suas lições.  

 

Vê se ele lê os romances que o CNED exige. 

 

Tem de se interessar pelas notas do seu filho. Efetivamente, o sistema francês é feito de tal 

maneira que os alunos recebem, em media, notas cada duas semanas e meia.  

Peça-lhe para ver a avaliação, para traduzir os comentários do professor. Se as notas abaixo de 

11 se repetirem, consulte o professor assistente se ele ainda não o contactou antes. 

 

Eu gostaria de participar à vida da escola 
 
A primeira forma de participar na vida da escola é fazer saber aos professores e assistentes 

que tipo de ajuda pode trazer. Se ter um trabalho ou uma competência que pode ajudar a 

escola e sempre bom.  

 

A forma mais segura de participar na vida da escola é votar durante a eleição de 

representantes de pais de alunos que têm assento no conselho escolar e, por que não, se quiser 

envolver-se mais, candidate-se a estas eleições. 

O pai eleito garante uma ligação entre a equipe educativa (diretor, professores) e outros pais; 

assiste ao conselho da escola. 

 

O conselho da escola é um órgão presidido por o diretor. Ele convoca o conselho pelo menos 

3 vezes por ano.  

Fazem parte do conselho: o diretor, os professores das classes, um representante de pais de 

cada classe e um representante do bureau da APE. 

Este conselho discuta e vota os seguintes pontos: 

 

 nas estruturas pedagógicas e a composição das classes 

 a organização do tempo escolar e do calendário 

 o projeto da escola sob proposta do conselho de mestres 

 as cações específicas que permitam assegurar uma melhor utilização dos meios atribuídos 

à escola e uma boa adaptação ao seu ambiente 

 as condições de escolarização das crianças deficientes, tendo em conta os 

condicionalismos locais 

 atividades extraescolares e complementares 

 Projetos e organização de classes de descoberta 



 questões relativas à higiene, à saúde e à segurança dos alunos no âmbito escolar e 

extraescolar, nomeadamente contra todas as formas de violência e de discriminação, em 

especial de assédio 

 a restauração escolar 

 as propostas de ações de formação 

 as questões relativas ao acolhimento, à informação dos pais dos alunos e às modalidades 

gerais da sua participação na vida escolar 

 o respeito e a aplicação dos valores e princípios da República Francesa. 

 

A sua ajuda é também sempre bem-vinda na associação dos pais. Por isso deve dirigir-se ao 

presidente o a vice-presidente da escola. 

 

 

Espero estas linhas esclarecem um pouco o que é o colégio e o CNED. 

 

Bom ano escolar! 

O diretor 
 

 


