Depois da Escola obrigatória
Formação profissional e Instituições de ensino posteriores à Escola
obrigatória
Depois da Escola obrigatória, as/os jovens têm a possibilidade de frequentar os diversos e
variados tipos de formação.
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Formações profissionais (Berufsausbildungen)

As formações profissionais básicas (Berufslehren) são formações reguladas por contrato, no
qual estão fixadas a duração e o programa da formação. É assinado um contrato de aprendizagem entre o aprendiz e a empresa onde é feita a formação. A autoridade cantonal aprova o
contrato de aprendizagem.
A parte teórica consiste numa formação de conhecimentos gerais e numa formação específica relacionada com a profissão, ministrada por instituições técnicas e vocacionais (Berufsfachschulen).
Em complemento, os aprendizes frequentam cursos interempresariais administrados e dirigidos por associações profissionais e setoriais.
A formação profissional básica tem a duração de dois até quatro anos.
As formações profissionais básicas são concluídas com os respetivos processos de qualificação (Exame de certificação de aprendizagem/Lehrabschlussprüfung). A formação profissional blásica de três até quatro anos termina com a obtenção do Certificado federal de aptidão profissional (Fähigkeitszeugnis), a formação básica de dois anos termina com a obtenção do Atestado federal profissional (Berufsattest). O Certificado federal de aptidão profissional juntamente com a conclusão de uma formação alargada de conhecimentos gerais (Ensino médio profissionalizante/Berufsmaturität) leva à obtenção de um Certificado federal de
ensino médio profissionalizante (Berufsmaturitätszeugnis).
O ano de preparação profisssional (Berufsvorbereitungsjahr)
A preparação profissional e a pré-aprendizagem têm a duração de um ano. Isto prepara os/as
jovens para a formação profissional prática e teórica. Os/as jovens podem escolher entre os
módulos escolares (5 dias na escola), prática (3 até 4 dias na escola, 1 até 2 dias na oficina
da própria escola) ou módulos empresariais, respetivamente pré-aprendizagem (Vorlehre) (1
até 2 dias na escola, 3 até 4 dias na empresa). Para pessoas de língua estrangeira com
idade entre os 15 e os 21 anos existe a possibilidde de fazer um ano de preparação e orientação profissional inclusiva. Neste caso, dá-se especial ênfase à aprendizagem do alemão e
ao apoio na escolha da profissão.
O ensino médio profissionalizante (Berufsmaturität)
O ensino médio profissionalizante consiste numa formação básica profissional (Berufslehre) e
numa ampla formação geral alargada que é ministrada na Escola média profissionalizante
(BMS/Berufsmaturitätschule).

2/6

O ensino médio profissionalizante envolve disciplinas de línguas, disciplinas de ordem social,
matemática, assim como finanças- e contabilidade, disciplinas de ciências naturais, ciências
sociais ou disciplinas artístico-configurativas, dependendo do rumo que as/os aprendentes
querem tomar. A totalidade do ensino orientado dura em média dois dias por semana.
O Certificado de ensino médio profissionalizante é atribuído a quem tenha passado nas provas do processo de qualificação do ensino básico profissional e nos exames de ensino médio
profissionalizante. As/os detentoras/detentores do Certificado de ensino médio profissionalizante obtêm uma qualificação dupla. Possuem competências profissionais e o diploma para a
Escola superior profissional, ou seja, o acesso livre a uma Escola superior profissional. Para
além disso, o Ensino médio profissionalizante é uma ótima base para a formação contínua
pós- profissional.
Informações e centros de informação
As/os docentes do nível básico do ensino obrigatório são os primeiros mais importantes interlocutores para os pais. Os Serviços de aconselhamento profissional fornecem informações
completas.
Algumas direções onde encontram informações completas:
Organismo de aconselhamento profissional para jovens,
Serviço central para aconselhamento e orientação profissional dos jovens:
Amt für Jugend und Berufsberatung
Zentralstelle für Berufs- und Studienberatung
Dörflistrasse 120
8090 Zürich
www.berufsberatung.zh.ch
Organismo do ensino médio e formação profissional da Direção escolar do Cantão de Zurique:
Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt
der Bildungsdirektion Kanton Zürich
Ausstellungsstrasse 80
8090 Zürich
www.mba.zh.ch
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Serviço central para aconselhamento profissional
ficheiro online dos postos de aprendizagem do Cantão de Zurique:
Zentralstelle für Berufsberatung
Lehrstellennachweis des Kantons Zürich
www.lena.zh.ch
Online-Verzeichnis der offenen Lehrstellen

Instituições de ensino a seguir à Escola obrigatória
Escola de nível médio elevado/3°ciclo (Mittelschule)
Os currículos do ensino médio elevado do Cantão de Zurique baseiam-se no regulamento do
reconhecimento federal da prova do 12° ano (MAR/Maturitätsanerkennungsreglement)) e levam à obtenção de um Certificado federal suíço de ensino médio elevado/12°ano (Maturitätszeugnis). O Certificado de ensino do 12° ano dá direito à entrada em todas as universidades e escolas superiores da Suíça. O acesso a um curso de medicina pressupõe um teste
de admissão suplementar. O ensino médio elevado é de alto nível científico e é ministrado
por docentes devidamente profissionalizados. O ensino médio elevado de duração curta
(Kurzgymnasium) é destinado a bons e talentosos alunos e alunas depois do 2°. ou 3°. ano
da escola secundária (2°ciclo) da secção A (e a partir de 2015 também da secção B), que frequentam as aulas com os requisitos de avaliação elevados.
Quem quiser frequentar uma escola de nível médio elevado tem de escolher uma área vocacional de formação científica:
− Área vocacional de Estudos clássicos (A) com Latim e/ou Grego ao lado de Línguas estrangeiras modernas, uma das línguas clássicas é uma disciplina específica
− Área vocacional de Línguas modernas (N) com Línguas estrangeiras modernas, uma das
quais como disciplina específica
− Área vocacional científica de Matemática e Ciências naturais (MN) com «Biologia e
Química» ou «Física e Aplicação matemática» como disciplina específica.
− Área vocacional de Economia e Direito (WR) com a disciplina específica «Economia e
Direito»
− Área vocacional artística (M) com «Artes Plásticas» ou «Música» como disciplina
específica.
Em 18 estabelecimentos de ensino do nível médio elevado (Gymnasien/Mittelschulen) do
Cantão de Zurique pode-se usufruir de uma formação bilingue de ensino médio elevado
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(Alemão/Inglês, Alemão/Francês ou Alemão/Italiano). No Ensino de Arte e Desporto em
«MNG Rämibühl», assim como no «Liceo Artistico» serão tidas em conta aptidões particulares. Na qualidade de escolas de ensino de curto prazo de cinco anos, elas exigem talentos
artísticos e desportivos e levam ao mesmo tempo à obtenção do Certificado federal suíço do
ensino de nível médio elevado (12°ano). O «Liceo Artistico» permite, para além disso, o
acesso às universidades italianas.
A gama de possibilidades de formação é completada pelo Bacharelado internacional IB, o
qual é adquirido em conexão com a obtenção do diploma do 12°ano, ou três ou quatro anos
de formação da Escola média de nível elevado, subsequente à Escola obrigatória, que conduz ao prosseguimento dos estudos numa Escola superior ou Escola superior profissional.
A formação superior IB é ministrada no «Literar- und Realgymnasium Rämibühl».
Escola Média técnica (Fachmittelschule)
A Escola média técnica (FMS/Fachmittelschule), com duração de três anos, com cinco áreas
vocacionais, abre caminho para um diploma que permite o acesso a uma Escola superior profissional. No quarto ano pode ser adquirido o diploma do 12°ano em todas as áreas vocacionais (Saúde e Ciências Naturais, Pedagogia, Comunicação e Informação, Música ou Teatro),
o que abre a possibilidade de acesso aos respetivos cursos numa Escola superior técnica. Na
maior parte das áreas profissionais, o quarto ano consiste num estágio dentro do ramo profissional escolhido e num trabalho específico no âmbito de todas as componentes curriculares.
No quarto ano, é ministrada durante um semestre, na área vocacional de Pedagogia, uma
formação de dimensão global (allgemeinbildender Lehrgang). Esta formação é concluída com
um exame que garante o prosseguimento de estudos na Escola superior de pedagogia.
Escola média de comércio e Escola média de informática (Handelsmittelschule und
Informatikmittelschule)
A Escola média comercial (HMS/Handelmittelschule) e a Escola média de informática (IMS)
abrem caminho para o diploma de Ensino médio profissional de comércio. A HMS termina,
adicionalmente, com um Certificado federal de competência no ramo da Contabilidade e a
IMS termina, adicionalmente, com um Certificado federal de competência em Informática.
O processo de inscrição
− A data-limite para as Escolas médias FMS e HMS é o dia 10 de fevereiro
− Para a Escola Média de Arte e Escola média de desporto é o dia 15 de janeiro
− Para a Escola média de informática é o dia 30 de setembro
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As escolas médias e as escolas técnicas e comerciais organizam sessões de orientação em
novembro, (as escolas médias de informática organizam sessões em fins de agosto), para
pais e futuras alunas e alunos. As datas exatas serão publicadas na revista escolar (Schulblatt) de setembro do Cantão de Zurique.
Os documentos de inscrição podem ser obtidos nas reuniões de orientação ou posteriormente solicitadas nas secretarias, ou encomendadas por telefone (custo Fr. 20.-).
A inscrição é feita pelos pais e enviada para a reitoria da respetiva escola média.
Informationsbroschüre über die Mittelschulen im Kanton Zürich
Mittelschule ja – aber welche?
(Brochuras informativas sobre as escolas médias no Cantão de Zurique.
Escola média, sim – mas qual?)
Bildungsdirektion Kanton Zürich
Mittelschul- und Berufsbildungsamt
Ausstellungsstrasse 80, Postfach
8090 Zürich
A „Homepage“ sobre as escolas médias e os organismos de formação profissional contém as
mais atualizadas e completas informações sobre o nível secundário II, no Cantão de Zurique
www.mba.zh.ch
Outras possibilidades de formação - Cursos de transição (Brückenangebote)
Para as/os jovens que depois da escola obrigatória não encontram nenhum lugar de aprendizagem existem várias possibilidades: 10°ano de escolaridade (10. Schuljahr), escola de
escolha de uma profissão (Berufswahlschule), ano de preparação pré-profissional (Berufsvorbereitungsjahr)
Informações sobre isso encontram-se em
www.bws.ch
http://www.mba.zh.ch
Informações“Web“ para jovens, família e profissão
www.lotse.zh.ch
Esta página informativa „Web“ é muito recomendável para os pais e os jovens que procuram
informações sobre: O que fazer depois da escola obrigatória?
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