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

FORMAÇÃO ESCOLAR 
JÁ INICIADA

Discuta cuidadosamente com seu(sua) filho(a) e os professores sobre em qual modalidade de escola seria mais adequado 
prosseguir. Além disso, em alguns estados federativos é possível participar de uma aula experimental.

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

Gráficos interativos sobre as modalidades de escolas em www.bpb.de

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

ESCOLHA DA MODALIDADE DE ESCOLA SUBSEQUENTE

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

O último ano é decisivo para definir em qual modalidade de ensino o(a) alun(a) deve prosseguir. Para isso, os 
professores da escola de ensino fundamental fazem uma recomendação («recomendação de transferência») com 
base em notas e na avaliação pessoal da criança.

ANOS INICIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL I

As informações sobre qual escola de ensino fundamental atende a sua região de domicílio, 
ou se você pode escolher alguma por conta própria, bem como informações sobre a matrícula 
na escola você encontra no órgão de ensino, na prefeitura ou no site do Ministério da Educação do 
seu estado federativo. Ao fazer a inscrição, é agendada uma data para o teste de matrícula junto 
ao médico da escola.

INSCRIÇÃO E TESTE DE MATRÍCULA

O objetivo desse teste é ajudar a descobrir se seu(sua) filho(a) poderia receber reforço em alguma área ainda 
antes da matrícula.

O médico da escola examina o desenvolvimento físico, as capacidades mentais e, principalmente em crianças com 
histórico de migração, o conhecimento de alemão.

O TESTE DE MATRÍCULA

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

Se seu(sua) filho(a) ainda não tiver obtido um certificado escolar, ele(a) pode ser 
classificado(a) sem um processo de reconhecimento oficial. Neste caso, a respectiva diretoria 
escolar é responsável pela classificação, mediante prévio acordo com o órgão de ensino em 
questão. Geralmente, a classificação ocorre após uma aula-teste.

RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO

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

Visão geral das formas de atendimento de 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

PREPARAÇÃO PARA A ESCOLA

Para famílias com histórico de migração, há ofertas 
especiais para ajudar as crianças e os pais a se orientarem 
no sistema escolar alemão e incentivar o aprendizado da 
língua.

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

Ofertas de ensino para pais em 
www.bildungsserver.de

Possibilidades de os pais incentivarem o aprendizado 
linguístico em www.familienhandbuch.de

PROGRAMAS PARA CRIANÇAS E PAIS

B

MEU(MINHA) 
FILHO(A) TEM 
A. < 5 ANOS 
B. > 5 ANOS

FOMENTO DA 
LÍNGUA MATERNA
O conhecimento de línguas 
estrangeiras também pode ser 
vantajoso 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

INICIATIVA 
DOS PAIS

Você pode participar 
ativamente da organização 
do cotidiano escolar, por 
exemplo, atuando em 
agremiações escolares 

como o conselho de 
pais.

NECESSIDADE 
DE APOIO ESPECIAL

No caso de uma deficiência 
mental, física ou sensorial, 

seu(sua) filho(a) frequentará uma 
escola especial adequada. O órgão 
de ensino irá decidir por meio de 
um processo especial se há 

necessidade de reforço 
pedagógico específico.

NÃO

SIM

A

Esse projeto é cofinanciado por recursos do 
Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração.

Europäische Union

HABILITAÇÃO TÉCNICA AO 
ENSINO SUPERIOR (FACHABITUR)

HABILITAÇÃO AO ENSINO 
SUPERIOR (ABITUR)

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

CURSO PROFISSIONALIZANTE 
(DUAL OU SÓ ESCOLAR)

ENSINO MÉDIO – 
A. UNIVERSIDADE OU B. CURSO PROFISSIONALIZANTE?

Permitido após frequentar o Gymnasium até o 10º ano 
ou obter o certificado de conclusão da Realschule.

Todos os certificados de conclusão escolares 
permitem fazer um curso profissionalizante.

ESCOLAS DE TRANSIÇÃO (POR EXEMPLO, BOS)
Mesmo após a formação profissionalizante, existe a possibilidade 
de obter um certificado escolar de um nível mais alto e cursar a 
universidade. Um diploma universitário pode melhorar as 
oportunidades no mercado de trabalho.

BA

FOMENTO À 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONALIZANTE 
Se o(a) estudante não morar na casa dos 

pais 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. 

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 FUNDAMENTAL II / MÉDIO

HAUPTSCHULE

CERTIFICADO DE 
CONCLUSÃO DA 
HAUPTSCHULE 
(HAUPTSCHULABSCHLUSS)
ou diploma qualificado da 
Hauptschule após o 9º ano

REALSCHULE

CERTIFICADO DE 
CONCLUSÃO DA 
REALSCHULE 
(REALSCHULABSCHLUSS)
por meio de um exame após 
o 10º ano

GYMNASIUM

CERTIFICADO DE 
CONCLUSÃO DE ENSINO 
MÉDIO (MITTLERE REIFE)
Gymnasium até o 10º ano, 
sem exame.

ENSINO FUNDAMENTAL II 

NO CAMINHO 
CERTO?

Se for constatado que a escola 
selecionada é difícil ou fácil demais 

para seu(sua) filho(a), existe a 
possibilidade de fazer a transferência 
para outro tipo de escola. É 
importante acompanhar seu(sua) 
filho(a) nas tarefas escolares 

para descobrir como ele(a) 
está acompanhando as 

aulas.

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.

https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/anerkennungs-und-beratungsstellen-in-deutschland.html
https://www.bildungsserver.de/Betreuungsformen-3479-de.html
https://www.kita.de/wissen/kinderbetreuung/paedagogische-konzepte/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html
https://www.bamf.de/EN/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/zugewanderteteilnehmende-node.html
https://www.bildungsserver.de/Familienhilfe-Familienbildung-1623-de.html
https://www.familienhandbuch.de/babys-kinder/bildungsbereiche/sprache/index.php
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Dokumentation/en_2019.pdf
https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/G202.html
https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/163283/das-bildungssystem-in-deutschland
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html
https://www.baf�g.de/de/bafoeg-auch-ohne-deutschen-pass-591.php

