FORMAÇÃO PRÁTICA OU ENSINO SECUNDÁRIO PREPARATÓRIO PROFISSIONAL COM APOIO TEÓRICO
O seu filho(a) encontra-se no grupo 8 da escola básica. No próximo ano vai para o
ensino secundário. O Sr./ sra. já teve uma conversa a esse respeito na escola
básica. Talvez o seu filho (a) deva seguir uma formação prática ou então seguir um
ensino secundário preparatório- profissional com apoio teórico. É esse o motivo
porque a escola quer inscrever o seu filho(a), para uma investigação mais profunda.
O QUE É A FORMAÇÃO PRÁTICA ?
Para muitos alunos o ensino secundário preparatório-profissional com apoio teórico
é demasiado difícil.. Esses alunos podem seguir uma formação prática. Na formação
prática os grupos são mais pequenos e dessa maneira cada aluno recebe mais
atenção. A formação prática dirige-se diretamente para o trabalho. As escolas de
formação prática estão em estreita cooperação com toda a espécie de empresas.
Neste tipo de ensino os jovens aprendem principalmente tudo o que é preciso para
mais tarde encontrarem um trabalho. Ás vezes um aluno pode passar da formação
prática para o ensino secundário preparatório-profissional com apoio teórico ou
seguir para uma escola secundária profissional média (mbo).
O QUE É O ENSINO SECUNDÁRIO PREPARATÓRIO-PROFISSIONAL COM
APOIO TEÓRICO ?
O ensino secundário preparatório- profissional com apoio teórico (abreviado lwoo )
destina-se aqueles alunos que em princípio são capazes de obter um diploma dentro
do ensino secundário preparatório-profissional mas que precisam de apoio
suplementar .Às vezes trata-se de um apoio provisório. As escolas com este tipo de
ensino optam a maior parte das vezes por um ensino acompanhado em pequenos
grupos. Mas é possível escolher outras formas de apoio. Por exemplo apoio nos
trabalhos de casa os treinando os alunos a aprender a estudar melhor. O apoio pode
ser dado durante ou fora das lições. A escolas são livres de escolher. Nem todas as
escolas têm este tipo de ensino ( lwoo). Se a escola aconselhar o seu filho (a), a
seguir o lwoo é recomendável procurar de antemão quais são as escolas que têm
este tipo de ensino. A escola básica também lhe pode informar quais são essas
escolas.
PORQUE É NECESSÁRIO FAZER INVESTIGAÇÃO ?
Para averiguar se o seu filho deve seguir uma formação profissional ou o ensino
secundário preparatório-profissional com apoio teórico. Os primeiros testes são
feitos na escola. Depois o seu filho(a) é avaliado por investigadores/ /exami-nadores.
Depois da investigação,os investigadores transmitem o seu conselho à escola sobre
se o seu filho(a) deve seguir uma formação profissional ou o ensino secundário
preparatório-profissional com apoio teórico. Em seguida é esse conselho transmitido
aos pais ou educadores.

DO QUE É QUE TRATA A INVESTIGAÇÃO
A investigação têm em vista três coisas:
1) o nível de aprendizagem : o seu filho tem dificuldades de aprendizagem?
2) o comportamento: como é que o seu filho se comporta ?
3) a inteligência. qual é o QI do seu filho ?
A escola examina se o seu filho(a) tem dificuldades de aprendizagem e pede ao seu
filho para preencher uma lista sobre o seu comportamento. Além disso também se
investigam as causas porque é que seu filho(a) tem dificuldade em aprender.
Perante um comité de investigação faz o seu filho o teste de inteligência. O teste de
inteligência diz alguma coisa sobre o nível de aprendi-zagem de que é capaz o seu
filho. A investigação destina-se a saber qual é o melhor tipo de ensino para o seu
filho (a): a formação profissional ou o ensino secundário preparatório- profissional
com apoio teórico.
DO QUE É QUE SE TRATA?
Setembro:
1. A escola básica pede-lhe autorização para testar o seu filho(a).
Outubro/Novembro
2. O seu filho(a) faz na escola um teste sobre o seu comportamento.
3. O seu filho (a) é submetido a um teste sobre a inteligência perante um comité de
investigadores
Dezembro/Janeiro
4. O resultado é enviado aos pais/ educadores.
Janeiro
5. A escola básica dá o seu conselho. Os pais recebem um formulário para inscrever
o aluno no ensino secundário.
Janeiro/Fevereiro
6. Com o formulário que recebeu da escola tem de inscrever o seufilho até ao dia 1
de Março.
Tem alguma pergunta? Para mais informações dirija-se à escola básica do seu
filho(a).

