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Informações para os Pais sobre a Matrícula na Realschule e Escolas afins 
Periode de Inscrição de 18.05.2020 até 22.05.2020  
Devido à circunstância e levando em consideração a Lei de Prevenção contra Infecções, 
gostaríamos que levassem em consideração as seguintes recomendações: 
 
Inscreva seu filho/a apenas na Escola que deve ser admitido. 
 
Matricule seu filho/a Online 

o     Você encontrará o Link na respectiva página inicial da Escola  
o Registre sue filho/a apenas na Escola escolhida- é necessário somente um 

Registro! 
o Em seguida, imprima os Formulários e os envie para escola escolhida junto com os 

seguintes  

 Cópia da Certidão de nascimento  

 Original (!) do Certificado de Transferência (Übertrittszeugnis) 

 Cópia da certificação vacinal contra Sarampo ou uma certidão de imunidade. 

 Se necessário, cópia da Decisão de Custódia  

 Você pode também  entregar diretamente na caixa de correio da escola. 

 
Se não for possível a Matriculação online, use o modelo PDF na página inicial da escola. 
(verwenden Sie die PDF-Vorlage auf der Schul-Homepage.) 

o Preencha este formulário, imprima e envie o registro de matrícula imprimido para a 

escola com os seguintes documentos:  

                           ✓      Cópia da Certidão de nascimento 

                           ✓      Original (!) do Certificado de Transferência (Übertrittszeugnis) 

                           ✓      Cópia da certificação vacinal contra Sarampo ou Certidão de Imunidade.  

                           ✓      Se  necessário. Cópia da Decisão de Custódia. 

 
Em casos excepcionais, você também pode registrar seu filho/a  pessoalmente na Escola durante 
o período de Inscrição, sendo que é necessário agendar dia e horário para consulta.  
Favor observar com atenção: 
 

o Venha só, sem criança ou companhia. 
o Use apenas a entrada designada. 
o Mantenha de outras pessoas uma distância mínima de 2 metros 

                 Recomendamos uma máscara de proteção de boca e nariz 
o Desinfete as mãos antes e depois de entrar na sala.. 
o Traga sua própria caneta. 
o Neste caso traga TODOS os documentos no original. 

 

Gostaríamos  também de salientar  que o Certificado correspondente à imunidade de Sarampo, 
deve ser apresentada às escolas em Julho, de acordo  com a Lei de Prevenção Contra o 
Sarampo. 
                       De coração agradecemos muito pela sua compreensão e  ajuda 

 
Portugiesisch 

 


