
Esse projeto é cofinanciado 
por recursos de fundos de 
asilo, migração e integração

ENSINO SECUNDÁRIO I – ESCOLAS SECUNDÁRIAS

DIPLOMA DA HAUPTSCHULEDIPLOMA DA REALSCHULEENSINO MÉDIO 

ESCOLA DE ÁREA TÉCNICA 
(FACHABITUR)

ESCOLA GERAL (ABITUR)

NÍVEL SUPERIOR DO GYMNASIUM 
E ESCOLAS DE TRANSIÇÃO 
(POR EXEMPLO, FOS)

CURSO PROFISSIONALIZANTE 
(DUAL OU SÓ ESCOLAR)

GYMNASIUM REALSCHULE HAUPTSCHULE

COMO FUNCIONA O SISTEMA 
ESCOLAR ALEMÃO?
Você tem filhos em idade escolar? Aqui você tem uma visão geral dos diferentes níveis 
de ensino e tipos de escolas e ainda recebe algumas dicas úteis sobre como você pode 
ajudar seus filhos a obter um ensino escolar bem-sucedido na Alemanha:

O ENSINO 
ESCOLAR JÁ 
COMEÇOU

MEU(MINHA) 
FILHO(A) TEM 

A. < 5 ANOS 
B. > 5 ANOS

Dependendo do estado, a escola primária (Grundschule) pode levar de quatro a seis anos. São os primeiros anos do(a) seu(sua) 
filho(a) na escola – participe dessa experiência! Para descobrir se ele(a) está se dando bem com as aulas e colegas, é importante 
participar de reuniões de pais e encontros dos pais com os professores.  

No último ano, decide-se qual caminho o ensino escolar seguirá. Para isso, os professores da escola primária dão uma 
recomendação («recomendação de transferência») com base em notas e na avaliação pessoal da criança.

ENSINO BÁSICO – ESCOLA PRIMÁRIA

Os tipos de escola variam de acordo com o estado, mas em geral três tipos de formação são possíveis: 
Hauptschule (ou Quali), Realschule e Abitur. Em algumas escolas (como as chamadas Gesamtschule), é 
possível obter duas ou todas as formações.

ENSINO SECUNDÁRIO

ENSINO SECUNDÁRIO II – A. UNIVERSIDADE OU B. CURSO PROFISSIONALIZANTE?

Você encontra qual escola primária está atribuída ao seu local de moradia, ou se você pode 
escolhê-la por conta própria, e informações sobre a matrícula na escola no órgão de ensino, na 
prefeitura ou no site do Ministério da Educação do seu estado.

Ao se registrar, você recebe uma data para o teste de matrícula junto ao médico da escola.

Discuta cuidadosamente com seu(sua) filho(a) e os professores sobre qual tipo de escola seria mais 
adequado. Além disso, em alguns estados, é possível fazer uma aula de teste.

Informações sobre diferentes tipos de escolas em www.kmk.org e www.bmbf.de

Gráficos interativos sobre os tipos de escolas em www.bpb.de

Checklist para a escolha da escola em www.bamf.de

ESCOLHA DA ESCOLA SECUNDÁRIA

CRECHES 

Crianças a partir dos três anos (em algumas instituições 
também crianças menores) podem frequentar um jardim de 
infância ou creche. Nessa instituição, elas podem ter seus 
primeiros contatos sociais com outras crianças e aprender a 
língua alemã brincando.

Visão geral das formas de cuidados a crianças em 
www.bildungsserver.de

Visão geral de conceitos pedagógicos e busca de jardins de 
infância em www.kita.de

Informações gerais e checklist para a escolha da vaga no 
jardim de infância em www.bamf.de

Esse teste pretende ajudar a descobrir se seu(sua) filho(a) poderia receber ajuda em alguma área ainda antes da matrícula.

O médico da escola examina o desenvolvimento corporal, as capacidades mentais e, principalmente em crianças 
filhas de imigrantes, os conhecimentos de alemão.

O TESTE DE MATRÍCULA

PROGRAMAS PARA CRIANÇAS E PAIS

Para famílias descendentes de imigrantes, há ofertas 
especiais para ajudar as crianças e os pais a se orientar no 
sistema escolar alemão e estimular o aprendizado da 
língua.

Ofertas de alemão e cursos de integração em www.bamf.de 

Ofertas de ensino para pais em www.bildungsserver.de

Possibilidades de estimular o aprendizado linguístico pelos 
pais em www.familienhandbuch.de

ou diploma qualificado da 
Hauptschule após o 9º ano

por meio de um exame após o 
10º ano

Gymnasium até o 10º ano, sem 
exame

Permitido após frequentar o Gymnasium até 
o 10º ano ou obter o diploma da Realschule.

Todos os diplomas escolares permitem 
realizar o curso profissionalizante.

ESCOLAS DE TRANSIÇÃO 
(POR EXEMPLO, BOS)

Mesmo após a formação profissionalizante, 
existe a possibilidade de obter um diploma 
escolar mais alto e cursar a universidade. 
Um diploma universitário pode melhorar as 
oportunidades no mercado de trabalho.

Você encontra informações sobre o processo e a agência de reconhecimento de diplomas responsável no seu estado em 
www.anabin.kmk.org. 

Se seu(sua) filho(a) ainda não tiver obtido um diploma escolar, ele(a) pode ser classificado(a) sem um processo de reconheci-
mento oficial. A respectiva diretoria escolar se torna a responsável após conversar com o órgão de ensino em questão. 
Geralmente, a classificação ocorre após uma aula de teste.

FOMENTO DA 
LÍNGUA MATERNA

Conhecimentos em línguas 
estrangeiras também podem 
ser vantajosos na escola e no 
trabalho. Por isso, a língua 
materna do(a) seu(sua) 
filho(a) também deve ser 

fomentada. Informações 
em www.bamf.de
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PREPARAÇÃO PARA A ESCOLA

REGISTRO E TESTE DE MATRÍCULA

O «QUALI»

Em alguns estados, 
também existe o diploma da 
Hauptschule qualificado. 
Trata-se de um exame no fim 
do 9º ano. Não é preciso fazer 
o «Quali», mas ele torna mais 
fácil conseguir uma vaga na 
formação profissionalizante 

de uma empresa.

NO CAMINHO 
CERTO?

Se for determinado que a escola 
selecionada é difícil ou fácil 

demais para seu(sua) filho(a), 
existe a possibilidade de trocar o 
tipo de escola. É importante 
acompanhar seu(sua) filho(a) 
com as tarefas escolares para 
descobrir se ele(a) está indo 

bem nas aulas.

FOMENTO À 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONALIZANTE

Se seu(sua) filho(a) não morar em 
casa durante os anos escolares, ele(a) 
pode solicitar o BAföG para alunos 
escolares. O mesmo se aplica para a 
formação posterior, mas metade do 
BAföG para estudantes universitários 
precisa ser restituída. Você encontra 
informações sobre requisitos e 

regulamentos para migrantes 
em www.bafoeg.de

NECESSIDADE 
DE FOMENTO ESPECIAL

No caso de uma deficiência 
mental, corporal ou sensorial, 

seu(sua) filho(a) frequentará uma 
escola especial adequada. O órgão 
de ensino decide em um processo 
especial se há uma necessidade de 
fomento pedagógico especial.

INICIATIVA 
DOS PAIS

Você pode participar 
ativamente da estrutura do 
cotidiano escolar, por 
exemplo, por meio da 
participação em comitês 
escolares como o 

conselho
de pais.
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RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO


