
De um modo geral, as crianças iniciam o ensino 
no jardim de infância com quatro anos de idade. 
Receberá todas as informações importantes sobre 
o começo das aulas por parte da escola do seu
local de residência. Se se mudou recentemente,
registe-se de preferência diretamente na sua fre-
guesia para obter mais informações.

No jardim de infância o enfoque principal é brincar. 
Estabelece-se assim a base para a aprendizagem 
escolar. Na escola primária, as crianças aprendem 
a ler, a escrever e a calcular e frequentam aulas de 
diferentes disciplinas (línguas, matemática, músi-
ca, etc.). As aulas são depois avançadas e apro-
fundadas no 3º ciclo. O 3º ciclo está dividido entre 
a “Realschule” e a “Sekundarschule” 

Kanton St.Gallen
Amt für Volksschule

O ensino básico é obriga-tório e dura onze anos 
escolares. O ensino básico é constituído por três 
graus de escolaridade: jardim de infância, escola 
primária (equivale ao 1º e 2º ciclos  em Portugal) e 3º 
ciclo.

www.volksschule.sg.ch

Para os paisO ensino básico
Resumo dos pontos
mais importantes

É bom saber
A escolaridade obrigatória termina com a conclusão 
do terceiro ano do 3º ciclo. Durante o 3º ciclo, os  
jovens poderão optar por uma profissão ou pela 
continuação dos estudos nos anos seguintes. Você 
e o seu educando são, em primeiro lugar, os res- 
ponsáveis pela escolha entre profissão ou continua-
ção dos estudos. O docente apoia e acompanha a 
decisão.

Poderá encontrar mais informações sobre este 
assunto em:

www.berufsberatung.ch/migration
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https://www.sg.ch/home/bildung/volksschule.html
http://www.berufsberatung.ch/migration
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule.html


Visita à escola
Durante as aulas, os docentes estão atentos e as-
seguram-se de que as diferentes necessidades e 
condições das alunas e dos alunos são tidas em 
consideração. É possível que, devido a, por exem-
plo, dificuldades de aprendizagem, problemas 
comportamentais ou sobredotação, tal não seja o 
suficiente. Neste caso, as crianças e os jovens se-
rão incentivados também fora das aulas. Tal acon-
tece com o consentimento dos pais e é gratuito.

Para alunas e alunos que, mesmo com apoio ade-
quado, não possam frequentar o ensino regular, 
existem escolas especiais. Estas são orientadas 
para crianças e jovens que possuam, por exemplo, 
perturbação da fala ou perturbação auditiva ou difi-
culdades comportamentais ou de aprendizagem 
acentuadas.

Horários e refeitórios
A descrição dos dias e das aulas do seu filho en-
contra-se no horário escolar. Antes do começo das 
aulas na segunda segunda-feira do mês de agos-
to, receberão o horário escolar do seu filho. Quan-
do necessário, a escola tem um refeitório à dispo-
sição. A escola informá-los-á sobre a inscrição, as 
refeições, o acompanhamento e os custos. A esco-
la possui ainda a autonomia para oferecer acom-
panhamento adicional fora do tempo de aulas.

É bom saber
A formação começa já antes da entrada na esco-
la. O seu filho vive e aprende muito com as suas 
experiências nos primeiros anos de vida. Vocês, 
enquanto pais, podem apoiá-lo nisso. Falem  
frequentemente com ele, ouçam-no e envolvam-
-se no seu quotidiano, deixando-o, por exemplo,
ajudar nos afazeres da cozinha. Incentivem o
seu filho a experimentar novas experiências
como trepar ou moldar e a repetir essas mesmas
experiências. Existem também muitas oportuni-
dades para o seu filho descobrir novas coisas
fora do seio familiar juntamente consigo ou com
outras crianças. Nas aulas de ginástica com o
pai ou com a mãe, nas excursões à biblioteca ou
nas visitas a um grupo infantil vivem-se muitas
experiências emocionantes e estabelecem-se
novos contatos. A sua freguesia oferece-lhe in-
formações sobre as ofertas locais.

Poderão encontar vídeos curtos sobre este as-
sunto em:

www.kinder-4.ch/pt

www.volksschule.sg.ch

http://www.kinder-4.ch
https://www.sg.ch/home/bildung/volksschule.html
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule.html
https://www.kinder-4.ch/pt/start/


 

 
 
 
 
 

 

Trabalhos de casa
Através dos trabalhos de casa conseguirão per-
ceber que temas são tratados em aula na escola. 
As crianças e os jovens devem conseguir resolver 
os trabalhos de casa sozinhos. No jardim de in-
fância não serão pedidos trabalhos de casa. Na 
escola primária não serão pedidos trabalhos de 
casa durante as férias e durante o fim-de-sema-
na; no 3º ciclo, as férias também estarão livres de 
trabalhos de casa. Algumas escolas oferecem 
ajuda nos trabalhos de casa após as aulas como 
apoio

Avaliação

É bom saber
Podem fazer muito para garantir que o seu filho 
se sinta bem na escola e aprenda com alegria. 
Perguntem-lhe como correu e o que fizeram na 
escola. Tenham o cuidado de garantir que ele 
possui um lugar tranquilo para fazer os seus tra-
balhos de caso e onde não se possa distrair. Ga-
rantam que o seu filho dorme o suficiente, para 
que esteja acordado e atento durante as aulas.

A app gratuita parentu possui mais informações 
sobre educação e o desenvolvimento infantil: 

www.parentu.ch/informationsmaterial

Férias e faltas
Se o seu filho estiver doente ou não puder compa-
recer às aulas por outro motivo importante, deve-
rão informar o docente antes do começo das au-
las. Durante o ano escolar, existem 13 semanas de 
férias. Nos dias oficiais de feriado não haverão au-
las. Existe a possibilidade de pedir licença às alu-
nas e alunos nos dias de feriado religioso. Podem 
ainda retirar o seu filho das aulas em dois meios 
dias por ano escolar. Para tal, basta uma nota de 
aviso por escrito atempada ao docente.

Eventos especiais em sala de aula
Para o enriquecimento da aula podem ser realiza-
dos eventos como acampamentos, excursões, 
viagens escolares e semanas de projeto.

Caminho para a escola
Os pais são os responsáveis pelo caminho de 
casa para a escola e da escola para casa. De um 
modo geral, as crianças e os jovens percorrem o 
caminho para a escola sozinhos ou juntamente 
com os seus colegas de escola: a pé, de bicicleta 
ou de autocarro. O tema do trânsito, segurança e 
caminho para a escola será tratado nas aulas.

www.volksschule.sg.ch

A partir da 2ª classe do ensino básico os 
rendimentos escolares serão avaliados, no fim de 
cada ano letivo, na maioria das disciplinas, com 
uma nota no histórico escolar. No ensino 
secundário é emitido, respetivamente, um histórico 
escolar no final de cada semestre. A melhor nota é 
6, a pior nota é 1. A nota total do histórico escolar é o 
resultado da avaliação geral e não pode ser 
equiparada à média das notas dos exames. Durante 
o ano letivo o/a professor/a avalia o rendimento
do seu filho/da sua filha de diferentes formas.
Seguidamente dará o resultado através de uma
nota, oralmente ou de outra forma.

Na reunião de avaliação o/a professor/a discute 
o rendimento escolar e o progresso de
aprendizagem do seu filho convosco. Além disso,
serão abordados, também, outros aspetos que
são importantes para o sucesso escolar e o
convívio escolar. Tal inclui, por exemplo, a conduta,
o empenho e a diligência. A reunião de avaliação
terá lugar pelo menos uma vez por ano. A
participação é obrigatória. Nesta conversa
receberão mais informações, no que diz respeito à
situação escolar e que avanços foram feitos. O/a
professor/a tem interesse nas experiências que
partilha com o seu filho/a sua filha na sua casa.
Adicionalmente, conversarão, em conjunto, sobre a
passagem de classe ou para o ciclo superior
seguinte no fim do ano escolar.

https://www.parentu.ch/informationsmaterial
https://www.sg.ch/home/bildung/volksschule.html
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule.html


Línguas
No jardim de infância, o dialeto é a principal lín-
gua utilizada dentro e fora das aulas. Na escola 
primária e no 3º ciclo a principal língua é o Ale-
mão padrão. Alunas e alunos que ainda não sai-
bam suficiente Alemão, frequentam durante al-
gum tempo aulas adicionais de Alemão. 

Além das aulas escolares obrigatórias, existe ain-
da a aula sobre a língua e cultura de origem (Aula 
HSK). Aqui as crianças e os jovens poderão prati-
car a leitura, a escrita e a fala na sua língua de 
origem. A Aula HSK será oferecida por consula-
dos ou associações e pode ser frequentada de 
forma voluntária. Poderão encontrar informações 
sobre oportunidades e horários em:

www.hsk-sg.ch

É bom saber
É importante que as crianças e os jovens no cantão 
de St. Gallen aprendam a língua oficial alemã, para 
que aqui se sintam bem e para que possam receber 
uma boa formação. É igualmente útil que saibam utili-
zar bem a sua língua de origem. Isso ajudá-los-á a 
aprender outras línguas. Falem por isso muito com o 
seu filho na sua própria língua. Incentivem-no tam-
bém a aprender Alemão e a encontrar amigos e ami-
gas que falem Alemão – na vizinhança, no parque in-
fantil, no grupo infantil ou no ATL. 

Poderão encontrar mais informações sobre este as-
sunto em:

www.integration.sg.ch 
Kinder → Elternbildung
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Cooperar com a escola
Em noites de pais e outros eventos escolares po-
derão ver o que acontece na escola e serão infor-
mados sobre os temas atuais. É importante que 
participem nestes. Além disso, poderão visitar as 
aulas do seu filho. Serão organizados dias de visi-
ta pelo menos uma vez por ano. 

Vocês enquanto pais são responsáveis para que o 
seu filho frequente a escola e que obedeça às re-
gras escolares. Além disso, são obrigados a estar 
disponíveis para reuniões e outros contatos com 
os docentes e com a escola. Uma boa coopera-
ção ajuda a que o seu filho se sinta bem na esco-
la. 

Encontrarão uma síntese dos direitos e obrigações 
em www.volksschule.sg.ch > Inhalte für Eltern

Pessoa responsável
Em caso de dúvidas ou preocupações, dirijam-se 
diretamente ao docente do seu filho. Informem tam-
bém se precisarem de uma tradutora ou de um tra-
dutor para uma reunião ou um evento.

Em caso de dificuldades, vários serviços 
escolares, como o serviço de psicologia escolar ou 
os assis-tentes sociais da escola, também 
aconselham e apoiam os pais e os seus filhos.

http://www.hsk-sg.ch
https://www.integration.sg.ch/home/FrueheFoerderung_Elternbildung/Elternbildung.html
https://www.integration.sg.ch/home/FrueheFoerderung_Elternbildung/Elternbildung.html
https://www.sg.ch/home/bildung/volksschule.html
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule.html
https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/inhalte-fuer-eltern.html#Rechte_und_Pflichten

