Inscrições numa turma de 7° ano do ensino secundário
Caros pais,
A orientação do vosso filho e a matrícula numa turma de 7° ano do ensino secundário faz-se baseada numa decisão de orientação
que é formulada, de comum acordo, entre os pais e o titular da turma no decorrer de uma reunião de orientação.

A decisão de orientação
decisão de orientação dá direito à admissão numa das seguintes turmas:
•

turma de 7° ano do ensino secundário clássico (7 C);

•

turma de 7° ano da via de orientação do ensino secundário geral (7 G);

•

turma de 7° ano da via preparatória do ensino secundário geral (7 P).
Uma decisão de orientação para uma turma de 7 C dá também acesso a uma turma de 7 G.
Uma decisão de orientação para uma turma de 7 G dá igualmente acesso a uma turma de 7 P.
Uma decisão de orientação para uma turma de 7 C ou 7 G dá igualmente acesso a uma turma de S 1 do ensino europeu.
Para o acesso ao ensino britânico e internacional, o aluno tem ainda que passar nos testes de ingresso.

A comissão de orientação
Em caso de desacordo acerca da orientação do vosso filho, o titular da turma juntamente com vocês pais, enviam um formulário,
manifestando o desacordo, ao presidente da comissão de orientação da direção regional em questão. A comissão fará uma análise
das produções escritas e dos boletins de avaliação intermédios do vosso filho. Ela terá em conta a vossa opinião, a do titular
da turma, caso necessário, a do psicólogo, e terá também em consideração as aptidões e as ambições do aluno. A decisão da
comissão de orientação é definitiva.

O processo da matrícula
A matrícula faz-se através de um formulário de inscrição que podem obter junto do titular da turma do vosso filho.
Para matricular o vosso filho devem enviar um dossiê completo à direção do liceu que escolheram.
O dossiê inclui:
1.

uma cópia da decisão de orientação (décision d’orientation);

2.

o formulário de inscrição corretamente preenchido (formulaire de demande d’inscription);

3.

uma cópia do boletim de avaliação do final de ciclo (do ciclo 4);

4.

um certificado de residência alargado ao nome du repesentante legal du aluno (certificat de résidence élargi) ou um certificado de residência (certificat de résidence) com o nome do aluno (pode solicitar junto da vossa administração comunal
ou pode descarregá-lo de www.myguichet.lu);

5.

uma fotografia recente do aluno.

O período de matrícula vai de segunda-feira, dia 29 de junho 2020 a sexta-feira, dia 3 de julho de 2020.
Durante este período, não será estabelecida qualquer ordem de prioridade em função da data em que o pedido de matrícula
chega ao diretor do estabelecimento. Por questões de organização, só devem fazer um único pedido de inscrição.

A oferta escolar
1. A oferta escolar ensino secundário clássico (ESC)
As turmas de melhoria do alemão destinam-se aos alunos com um perfil de aluno do ensino secundário (com bons resultados
escolares no francês e na matemática), mas com algumas dificuldades no alemão. Aqui o ensino do alemão é reforçado para que
os alunos possam integrar as aulas regulares o mais tardar na turma de 4e.
As turmas de melhoria do francês destinam-se aos alunos com um perfil de aluno do ensino secundário (com bons resultados
escolares no alemão e na matemática), mas com algumas dificuldades no francês. Aqui o ensino do francês é reforçado para que
os alunos possam integrar as aulas regulares o mais tardar na turma de 4e.
2. A oferta escolar internacional
As turmas do ensino britânico, europeu e internacional preparam para os «A-Levels», para o Diploma de Nível Secundário de
Educação europeu e para o Diploma de Nível Secundário de Educação internacional respetivamente.
3. A oferta escolar do ensino secundário geral (ESG)
Os alunos que são orientados para uma turma 7 G podem, caso seja necessário, beneficiar de uma aprendizagem reforçada no
alemão, no francês ou na matemática.
3.1. As turmas de inserção destinadas aos alunos recém-chegados
Uma turma de inserção é uma turma do ensino secundário geral destinada aos alunos que beneficiam de aulas de acolhimento
no ciclo 4 e que adquiriram um bom nível escolar no país de origem, mas que não dominam ou dominam muito pouco as
línguas ensinadas no Luxemburgo. Nesta turma seguem o programa escolar regular assim como um ensino intensivo da língua
francesa ou alemã.
Faz-se a distinção entre:
•

as turmas 7 GIF da via de orientação que se destinam aos alunos que têm bons resultados escolares na matemática,
mas muito poucos ou nenhuns conhecimentos de francês. Aqui seguem um ensino intensivo de francês.

•

as turmas 7 GIA da via de orientação que se destinam aos alunos que têm poucos ou nenhuns conhecimentos de
alemão, mas bons resultados escolares no francês e na matemática. Aqui seguem um ensino intensivo de alemão.

•

as turmas 7 PF da via de preparação em língua francesa que se destinam aos alunos que não adquiriram o nível escolar
requisitado para frequentarem uma turma 7 GIF/GIA, mas que têm conhecimentos suficientes de francês para seguirem
um ensino por módulos que permite ao aluno avançar ao seu ritmo.

3.2. As turmas de acolhimento
Uma turma de acolhimento (ACCU) é uma turma do ensino secundário geral destinada aos alunos que chegaram durante o
ano letivo em curso e que não adquiriram o nível escolar exigido, nem para frequentarem uma turma 7 GIF/GIA, nem para
frequentarem uma turma 7 PF. Nas aulas das turmas ACCU, os alunos seguem um ensino intensivo da língua francesa e
iniciação à língua luxemburguesa.
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