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Queridos pais:
Exmos., Senhores e Senhoras:
Para as crianças e os adolescentes, a escola é uma
das fases da vida essenciais, nas primeiras duas
décadas de vida. A escola, os professores, os colegas de turma – todos eles são muito importantes
e influentes na infância e na juventude mesmo
até à idade adulta. Tendo conhecimento disto,
o nosso desejo é dar-lhes amplas informações,
sobre o sistema educativo do cantão de Turgóvia
para poder assessorar o seu filho e acompanhá-lo
no percurso de escolarização. A presente brochura deve servir-lhes, como guia, para dar-lhes uma
orientação do ambiente educacional de Turgóvia.
Os pais desempenham um papel fundamental
em relação à frequência do seu filho à escola. Na
base de uma boa colaboração com a escola e os
professores do seu filho podem contribuir, de forma considerável, para um bom desenvolvimento
escolar do mesmo.
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Prefácio

Junto as informações relativas ao sistema educativo de Turgóvia, a presente brochura remete
também outras informações e ofertas de cursos.
Gostaríamos que os senhores fizessem uso destas
informações.
Conselheira do Governo
Monika Knill

O mais importante em poucas palavras
A frequência da escola é obrigatória e inclui 11 anos de escolarização. A
frequência de uma escola pública é gratuita para todas as crianças e adolescentes que vivem no cantão de Turgóvia.

Quase um terço dos adolescentes realiza no nível secundário II uma formação escolar, num liceu, numa escola média especializada que prepara
às formações dentro do nível terciário.

A escolaridade obrigatória começa com dois anos de idade: jardim de infância. Esta fase é seguida por seis anos de ensino primário e secundário I
que dura três anos. Com o ensino secundário I a escolaridade obrigatória
fica concluída.

Com um certificado de conclusão do ensino secundário II os adolescentes
podem aceder, ao nível terciário, a diferentes instituições de ensino superior, dependendo de eles terem concluído uma aprendizagem, uma formação profissional com certificado de conclusão do ensino secundário II
ou uma formação escolar num liceu ou numa escola média especializada.

A continuação, há vários caminhos abertos para os adolescentes no nível
do ensino secundário II. Quase um terço dos adolescentes realizam uma
formação profissional que os qualifica para o exercício da profissão escolhida. Adicional à formação profissional, os adolescentes com bons rendimentos podem obter, junto com o diploma profissional, um certificado de
conclusão do ensino secundário II e, desta forma, aceder diretamente a
uma escola superior técnica (nível terciário).

ALTA PERMEABILIDADE DO
SISTEMA EDUCATIVO
O ensino na Suíça distingue-se pela sua alta permeabilidade: Existem diferentes caminhos para iniciar ou continuar uma formação profissional ou
escolar ou para recuperar e completar um aprendizado.

Formação continua Cursos, cursos e estudos avançados trás a obtenção dum grado académico

Nível quarternário

Exames
federais e
exames
técnicos
superiores

Nível terciário
ISCED 5A, 5B

Idade

Escolas
superiores
de formação
especializada

Escola
técnica

Escolas
superiores
universitárias

Escolas
superiores
de pedagogia

Permeabilidade relativa aos acessos para formações no nível terciário; dependendo da formação
anterior, devem ser necessários cursos de introdução de formação general ou estágios

Nível secundário II
ISCED 3A, 3B, 3C, 4A

TSME

Passarela
BMS 2 (aditivo)

15/16

PMS

Três ou quatro anos (com o certificado federal de capacidade)
dois anos (com o diploma de educação profissional)

FMS

Formação profissional básica

IMS

17/18
16/17

BMS 1 (integrative)

18/19

14/15

GMS

Cursos de preparação / Cursos de integração

Escola secundária

Nível secundário I
ISCED 2A

13/14
12/13

10/11
9/10
8/9
7/8
6/7
5/6
4/5

Ofertas de pedagogia especial

11/12

Escola primaria

Nível primário
ISCED 1

Jardim de infância

Atividade pré-escolar
ISCED 0

BMS: Escola secundária de

formação profissional
FMS: Escola secundária especializada com diploma de ensino
secundário de 2º grau especializado
IMS: Escola secundária de
informática com diploma de ensino
secundário de 2º grau especializado

GMS

Escola secundária de 2º grau
PMS: Escola secundária de 2º
grau de pedagogia
TSME: Escola Secundária de 2º
Grau para Adultos de Turgóvia e
Schaffhausen

Possível ensino transitório
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Medidas de apoio pré-escolar

Jardim de Infância

Possibilitar um ótimo início

Espaço de jogos, de experiência e de aprendizagem

Em primeiro lugar, os pais são responsáveis pela educação dos seus
filhos. A família é o primeiro lugar e o mais importante do estímulo
precoce. Com as ofertas para a educação infantil, o acolhimento e a
orientação, as crianças pequenas e as suas famílias receberão apoio em
caso de necessidade. Isto inclui o aconselhamento das mães e dos pais,
a orientação educacional, a formação parental, assim como ofertas de
assistência complementar para famílias e grupos infantis lúcidos.

O jardim de infância, na função do primeiro nível educativo, está estreitamente vinculado, de forma organizadora e pedagógica, com a escola
primária. O ensino no jardim de infância dirige-se aos princípios integrais. Jogando, através da perceção, da reflexão e dos sentimentos, as
crianças são conduzidas à aprendizagem orientada da escola primária
e, devido a isso, adquirem os pressupostos para aprender a ler, escrever e calcular. As crianças com dificuldades de aprendizagem podem
dispor de uma ampla gama de medidas de apoio.

Experiências educativas nos primeiros anos de vida são fundamentais
para todos os processos de aprendizagem posteriores. De importância
particular é a aprendizagem do idioma alemão, especialmente para as
crianças de língua estrangeira que visam a frequência da escola. Os
grupos infantis lúcidos e de língua, que são concebidas especialmente
para crianças procedentes da migração, constituem uma boa possibilidade para tal fim. Igualmente, a frequência do jardim de infância ou de
um grupo infantil lúcido contribui, de forma essencial, para a aprendizagem do idioma alemão.

Idade
Crianças dos 4 aos 6 anos. As crianças que tenham cumprido até 31 de
julho o quarto ano de vida são obrigadas, no início do novo ano escolar, a
frequentar o jardim de infância. Os pais podem declarar o adiamento da
entrada por um ano.
Duração
2 anos

Ofertas/contacto
Podem-se encontrar ofertas individuais no website:
www.familienplattform-ostschweiz.ch
ou informem-se diretamente na comunidade escolar do seu município de
residência.

Tamanho das turmas
Valor indicativo: 20 alunas e alunos

			

Local da escola
As crianças devem frequentar o jardim de infância na comunidade escolar
onde têm a sua residência. Se uma criança sujeita à obrigação escolar não
for ao jardim de infância público, tem de comprovar perante a autoridade
educativa do município da residência que frequenta um estabelecimento
adequado.

Horário educativo
De segunda a sexta-feira, livre, pelo menos às quartas-feiras de tarde
20 – 24 lições semanais (de acordo com a idade da criança)

Medidas de fomento e de apoio
Existem diferentes medidas de fomento adicionais e estabilizadoras para
as crianças, tais como: a terapia da fala, a psicomotricidade, cursos de alemão como segunda língua, e cursos de língua e cultura materna.
Contacto
Amt für Volksschule
Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
Telefone 058 345 57 70, av.tg.ch
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Jardim de Infância

Escola Primária

Escola Secundária

Fundamentos para uma aprendizagem durante toda a vida

Encontrar o tipo de educação individualizada

A escola primária tem uma missão integral de educação e ensino.
Transmite conhecimentos e habilidades importantes e fundamentais,
fomenta as capacidades mentais, artísticas e físicas individuais das
crianças e instrui-as para que elas possam atuar, independente e responsavelmente, como parte da sociedade. As alunas e os alunos desenvolvem competências para que assim possam informar-se e aprender cada vez mais de forma autónoma.

As alunas e os alunos aumentam e aprofundam os seus conhecimentos e habilidades, adquiridos na escola primária, e recebem apoio no
seu desenvolvimento e na formação da sua personalidade. Além disso,
é dado apoio aos adolescentes, na hora de eleger a sua futura carreira
profissional ou académica (educação secundária II).
O ensino da educação secundária I efetua-se em diferentes níveis de
desempenho.

A escola primária constitui um fundamento importante para a educação escolar contínua.
Idade
Adolescentes dos 13 aos 16 anos.
Idade
Crianças dos 7 aos 12 anos. A escola primária tem o seu início no final dos
dois anos da frequência do jardim de infância.
Duração
6 anos
Tamanho das turmas
Valor indicativo: 24 alunas e alunos
Horário escolar
De segunda a sexta-feira, livre às quartas de tarde
1º – 2º ano letivo: 24 lições, respetivamente
3º ano letivo:
29 lições
4º – 6º ano letivo: 30 lições, respetivamente
Local da escola
As crianças devem frequentar a escola primária na comunidade escolar
onde têm a sua residência. Se uma criança sujeita à obrigação escolar não
for a uma escola pública, tem de comprovar perante a autoridade educativa do município de residência que frequenta um estabelecimento adequado.
Medidas de fomento e de apoio
Existem diferentes medidas de fomento adicionais e estabilizadoras para
as crianças, tais como: as aulas de escolaridade, aulas especiais, a terapia
da fala, a psicomotricidade, cursos de alemão como segunda língua, e cursos de língua e cultura materna. Para os alunos e alunas mais empenhados
e especialmente interessados, temos atelieres especiais e dias dinâmicos.
Contacto
Amt für Volksschule, Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
Telefone 058 345 57 70, av.tg.ch

Duração
3 anos (eventual transição para as escolas secundárias de segundo grau
após 2 anos)
Tamanho das turmas
Valor indicativo: 24 alunas e alunos
Horário escolar
De segunda a sexta-feira, uma tarde livre
1º ano letivo: 33 lições
2º ano letivo: 33 lições
3º ano letivo: 31 – 33 lições com a possibilidade de disciplinas opcionais
adicionais
Local da escola
As alunas e os alunos devem frequentar a escola secundária na comunidade escolar onde têm a sua residência. Se um adolescente sujeito à obrigação escolar não for a uma escola pública, tem de comprovar perante a
autoridade educativa do município de residência que frequenta um estabelecimento adequado.
Medidas de fomento e de apoio
Existem diferentes medidas de fomento adicionais e estabilizadoras para
os adolescentes, tais como: aulas especiais, terapia de fala, psicomotricidade, cursos de alemão para pessoas de língua estrangeira, cursos de
língua e cultura materna, educação para superdotados no âmbito de desporto, música e dança, assim como orientação profissional e académica.
Para os alunos e alunas mais empenhados e especialmente interessados,
temos atelieres especiais e dias dinâmicos.
Contacto
Amt für Volksschule, Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
Telefone 058 345 57 70, av.tg.ch

Ensino especial
Fomento de crianças com necessidades especiais
No ensino das crianças e dos adolescentes com deficiências físicas,
sensoriais e intelectuais existem ofertas, especialmente adaptadas às
necessidades dos mesmos.
Se for possível as crianças deficientes frequentarem uma escola normal
situada no lugar de residência são integradas como as demais crianças
na escola regular. Estas crianças recebem apoio através da pedagogia
terapêutica ou de outra forma. A comunidade escolar decide sobre a
realização de um assim chamado ensino integrativo.

Se um ensino especial integrativo não for possível, as respetivas crianças
têm de frequentar um centro de ensino especial. Esses centros estão especializados em certas formas de deficiências ou dificuldades de aprendizagem ou problemas de comportamento.

Contacto
Amt für Volksschule, Fachstelle Sonderschulung
Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
Telefone 058 345 57 70
av.tg.ch → Handbuch Volksschule → Sonderschulung

Escola Primária
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Cursos de preparação/Cursos de integração

Duração
2 anos; 8 metades do dia por semana

Apoio inicial para a entrada no mundo laboral
Para os jovens sem apoio inicial ou os jovens que, devido a terem imigrado, apresentam lacunas escolares, temos inúmeras ofertas à disposição, que têm a finalidade de os preparar para uma formação básica
ou a frequência de uma escola de formação contínua

Preços			
3 500,00 CHF por semestre
Contacto 			
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung, Aufnahmestelle Integrationskurse, Zürcherstrasse 285, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 56 91, abb.tg.ch → Integrationskurse

CURSO DE INTEGRAÇÃO 2

Cursos de Preparação

O curso de integração 2 sucede o curso de integração 1 e transmite
principalmente conteúdos de aprendizagem do nível secundário I.

Durante um ano de preparação, os jovens aprofundam os seus conhecimentos escolares básicos e as suas capacidades pessoais. São orientados
no processo de escolha de uma profissão. A oferta cantonal difere entre
os cursos preparatórios com foco no ensino (Tipo A) e os cursos preparatórios com orientação prática (Tipo P).

Condições de admissão
Idades: dos 17 aos 24 anos de idade
Nível da língua alemã: GER A2

Duração
1 ano
Condições de admissão
A informação está disponível no seguinte website:
abb.tg.ch → Brückenangebote → Richtlinien
Prazo para inscrições
Fevereiro, o mais tardar até 30 de abril
Para obter mais informações, consulte os websites das respetivas escolas:
•	Brückenangebot (curso de preparação) Weinfelden
www.gbw.ch → Brückenangebote
•	Brückenangebot Frauenfeld
www.bztf.ch → Brückenangebot
•	Brückenangebot Romanshorn:
www.sbw.edu → Bildungsangebot→ Bildungsstufen → Sekundarstufe II → SBW Brückenangebot

Contacto
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Aufnahmestelle Brückenangebote
Zürcherstrasse 285, 8510 Frauenfeld
Telefone 058 345 59 99
abb.tg.ch → Brückenangebote

CURSOS DE INTEGRAÇÃO CANTONAIS
O cantão de Thurgau efetua cursos de integração para jovens falantes
de uma língua estrangeira com residência em Thurgau. No centro, está a
transmissão da língua alemã e a formação geral. Desta forma, é necessário cumprir com os requisitos de conclusão de um curso profissional (EBA
ou EFZ) ou de uma escola de formação contínua. Todas as semanas há
cursos práticos, se possível.
CURSO DE INTEGRAÇÃO 1B
O curso de integração 1B concentra-se essencialmente na aprendizagem da língua alemã e na resolução de problemas do dia-a-dia.
Condições de admissão
Idades: dos 17 aos 24 anos de idade
Nível da língua alemã: GER 0 ou A1
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Duração
1 ano; 8 metades do dia por semana
Preços			
3 500,00 CHF por semestre
Contacto 			
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung, Aufnahmestelle Integrationskurse
Zürcherstrasse 285, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 56 91, abb.tg.ch → Integrationskurse

CURSO DE INTEGRAÇÃO 3
O curso de integração 3 sucede o curso de integração 2. Este curso prepara os alunos a nível escolar e prático através de uma formação profissional
ou frequência de uma escola de formação contínua.
Condições de admissão
Idades: dos 17 aos 24 anos de idade
Nível da língua alemã: GER B1
Duração
de 6 meses a 1 ano; 5 dias por semana
Preços			
Sem preços
Contacto 			
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung, Aufnahmestelle Integrationskurse, Zürcherstrasse 285, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 56 91, abb.tg.ch → Integrationskurse

Formação profissional básica
Formação profissional
A formação profissional básica e o fundamento para uma aprendizagem ao longo da vida e abre uma variedade de perspetivas profissionais. Mais de um terço dos adolescentes optam, ao terminar o ensino
escolar obrigatório, por esta possibilidade.
A economia de Turgóvia assegura uma formação bastante diversa nas
diferentes profissões, tendo uma alta disponibilidade de proporcionar
formações profissionais em todos os setores de atividade. Os adolescentes trabalham numa empresa formadora e frequentam adicionalmente cursos interprofissionais. Adquirem os fundamentos teóricos
da profissão numa escola profissionalizante, concluindo a formação
profissional básica pela obtenção de um certificado federal de aptidão
profissional ou de um testado federal profissional.

Duração
A formação profissional básica com o atestado federal profissional (eingenössisches Berufsattest – EBA) dura dois anos; a formação profissional
com o certificado federal de aptidão profissional (eidgenössisches Fähigkeitszeugnis – EFZ) dura três ou quatro anos.

Para obter mais informações, consulte os websites das respetivas escolas:
•	Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden:
www.bzww.ch → Angebot
•	Bildungszentrum für Technik Frauenfeld:
www.bztf.ch → Berufsmaturität
Contacto
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung
Zürcherstrasse 285, 8510 Frauenfeld, Telefone 058 345 59 30
abb.tg.ch → schulische Bildung → Bildungszentren → Berufsmaturität

ESCOLA SECUNDÁRIA DE INFORMÁTICA
A formação na Escola Secundária de Informática (Informatikmittelschule IMS) compreende uma formação básica profissional organizada pela escola, combinada com aulas do ensino médio profissionalizante. Adquire-se
tanto o nível Técnico de Informática EFZ, como também a conclusão do
ensino médio profissionalizante em “Economia e Serviços Tipo Economia”.
Para saber mais aceda à página inicial da escola:
•	Informatikmittelschule (IMS) mit Berufsmaturität Wirtschaft:
www.kanti-frauenfeld.ch → IMS

Condições de admissão
Contrato de formação profissional válido

Contacto
Amt für Mittel- und Hochschulen, Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld
Telefone 058 345 58 30, amh.tg.ch

Profissões com aprendizagem profissional
Para obter mais informações relativas às profissões com aprendizado, consulta o website seguinte: www.berufsberatung.ch

PASSARELA

Para obter mais informações, consulte os websites das respetivas escolas:
•	Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden
www.bzww.ch
•	Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden
www.gbw.ch
•	Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales Weinfelden
www.bfgs-tg.ch
•	Bildungszentrum für Technik Frauenfeld
www.bztf.ch
•	Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen
www.bbm.tg.ch
•	Bildungszentrum Arbon
www.bza.tg.ch
•	Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg
arenenberg.tg.ch
Contacto
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Betriebliche Bildung
Zürcherstrasse 285, 8510 Frauenfeld, Telefone 058 345 59 30
abb.tg.ch → schulische Bildung → Bildungszentren

Os alunos de cursos profissionais e os alunos de cursos especializados
com desempenho ao nível do ensino médio podem preparar-se na TSME,
através de um curso intensivo (Passerelle) a tempo inteiro e com a duração de um ano, para a prova complementar, que, além do mais, permite o
acesso a escolas universitárias.
Duração
30 semanas, de setembro a agosto
Condições de admissão
Diploma de conclusão do ensino médio profissionalizante / Diploma de
conclusão do ensino médio especializado com uma boa média, entrevista
de admissão
Contacto
Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene
Neuhauserstrasse 7, 8500 Frauenfeld, Telefone 058 345 51 00
www.tsme.ch → Passerellenkurs

O ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE
O ensino médio profissionalizante completa a formação profissional e
inclui uns conhecimentos gerais aumentados de alto nível. Junto com o
certificado federal de aptidão profissional (EFZ) de uma formação profissional básica de três ou quatro anos, o diploma do ensino médio profissionalizante possibilita aceder sem exame vestibular a uma escola superior
técnica (Fachhochschule – FH). O ensino médio profissionalizante pode
ser realizado durante a formação profissional (BM1) ou também após a
conclusão da formação profissional básica (BM2).
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Escolas secundárias de 2º grau
O caminho para o estudo na Escola Técnica Superior da Confederação
Suíça (Eidgenössische Technische Hochschule), na universidade, nas
escolas superiores de educação, numa escola superior técnica o numa
escola superior de formação especializada
As escolas secundárias de 2º grau preparam-se para o estudo na Escola
Técnica Superior da Confederação Suíça, na universidade e na escola
superior de educação. Com o diploma do ensino médio profissionalizante abrem-se certos caminhos às escolas superiores técnicas. O certificado das escolas secundárias especializadas abre o acesso às escolas
superiores de formação especializada.

ESCOLAS SECUNDÁRIAS DE 2º GRAU (LICEUS)
Os liceus fornecem um amplo ensino geral e preparam para um estudo
universitário. Esta formação conclui-se como um título suíço reconhecido
do ensino secundário do 2º grau que possibilita o acesso a um estudo em
todas as instituições universitárias (universidade, Escola Técnica Superior
da Confederação Suíça), escolas superiores de pedagogia, assim como,
depois de realizar um estágio de um ano, escolas superiores.
Cada estabelecimento dispõe de ofertas especiais:
•	diploma do ensino secundário de 2º grau bilingue em inglês nas Escolas
Cantonais de Kreuzlingen, Romanshorn, Wil
•	diploma do ensino secundário de 2º grau bilingue em francês na Escola
Cantonal de Frauenfeld
•	Ensino secundário bilingue em francês ou italiano na Escola Cantonal
Romanshorn (conclusão com exame nacional)
•	aulas especializadas em matemática, informática, ciências naturais e técnica (MINT-Klasse) na Escola Cantonal de Kreuzlingen para interessados
em matemática, informática e ciências naturais
•	Escola secundária de 2º grau de educação (Pädagogische Maturitätsschule) com formação profissional integral para os interessados em carreiras docentes
•	aulas de arte e desporto na Escola Média Profissionalizante de Educação
de Kreuzlingen para alunas e alunos sobredotados e com bons resultados nas áreas do desporto, arte e música
•	Ensino secundário «Talenta» na Escola Cantonal Romanshorn (conclusão
com exame nacional)
Para obter mais informações, consulte os websites das respetivas escolas:
•	Kantonsschule Frauenfeld
www.kanti-frauenfeld.ch → Gymnasium
•	Kantonsschule Kreuzlingen
www.ksk.ch → Portrait → Bildungsangebot
•	Kantonsschule Romanshorn
www.ksr.ch → Gymnasiale Maturitätsschule
•	Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen
www.pmstg.ch → Matura mit Berufsbildung
•	Kantonsschule Wil (für Schülerinnen und Schüler
aus dem Hinterthurgau)
www.kantiwil.ch → Ausbildung
Contacto
Amt für Mittel- und Hochschulen
Grabenstrasse 11, 8500 Frauenfeld, Telefone 058 345 58 30
amh.tg.ch → Mittelschulen
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE 2º GRAU PARA ADULTOS DE
TURGÓVIA E SCHAFFHAUSEN
Adultos que exerçam uma atividade profissional e que disponham dos
requisitos necessários podem prosseguir os estudos inerentes ao ensino
médio superior, paralelo ao exercício da sua atividade profissional, na Escola Secundária de 2º Grau para Adultos de Turgóvia e Schaffhausen (Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene – TSME).

Duração
7 semestres
Condições de admissão
A entrada para o primeiro semestre está aberta, em princípio, para todas
as pessoas que disponham de um diploma do ensino secundário (nível
avançado) e que demonstrem que exercem uma atividade profissional
desde há pelo menos dois anos. Serão tomadas em conta as formações
profissionais, os estágios, o desemprego devidamente acreditado, o trabalho doméstico e o acolhimento de crianças.
Contacto
Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene
Neuhauserstrasse 7, 8500 Frauenfeld, Telefone 058 345 51 00
www.tsme.ch → Maturitätsausbildung
Curso de passarela
Ver a página 7

ESCOLA MÉDIA ESPECIALIZADA E ENSINO SECUNDÁRIO
DE 2º GRAU ESPECIALIZADO
O curso para obter o diploma do ensino secundário de 2º grau especializado, de uma duração regular de quatro anos, prepara para o estudo numa
escola superior técnica nas áreas de: saúde, trabalho social, assim como
comunicação e informática. Com o diploma do ensino secundário de 2º
grau com especialização em pedagogia está apto a estudar numa escola superior de pedagogia. Quem não desejar obter o diploma do ensino
secundário de 2º grau especializado pode, depois de três anos e dispondo do diploma da escola média especializada, prosseguir a sua carreira
numa escola superior de formação especializada. O ensino secundário de
2º grau de especialização em pedagogia é oferecido na Escola Cantonal
de Frauenfeld.
As escolas médias especializadas estão integradas nas Escolas Cantonais
de Frauenfeld e de Romanshorn.
Para obter mais informações, consulte os websites das respetivas escolas:
•	Kantonsschule Frauenfeld
www.kanti-frauenfeld.ch → FMS
•	Kantonsschule Romanshorn
www.ksr.ch → Fachmittelschule
Contacto
Amt für Mittel- und Hochschulen,
Grabenstrasse 11, 8500 Frauenfeld, Telefone 058 345 58 30
amh.tg.ch → Mittelschulen

Formação profissional superior
Formação de quadros e especialização de profissionais

ESCOLA SUPERIOR DE ECONOMIA

A formação profissional superior prepara para funções especiais e liderança de alto nível. Possibilita uma especialização e um aprofundamento das competências técnicas e transmite qualificações no âmbito
da governação corporativa.

Título
Graduada/o em Administração de Empresas HF

A formação profissional superior inclui:
• 	os exames da Confederação Suíça (exame profissional
(Berufsprüfung – BP) e o exame técnico superior
(höhere Fachprüfung – HFP))
• 	os estudos nas escolas superiores de formação especializada
(höhere Fachschulen – HF)

EXAMES DA CONFEDERAÇÃO SUÍÇA – EXAME PROFISSIONAL E EXAME TÉCNICO SUPERIOR
Os exames profissionais asseguram aos profissionais um primeiro aprofundamento e uma especialização depois de terem realizado uma formação profissional básica numa certa profissão. A aprovação no exame profissional constitui, normalmente, a condição de admissão para o exame
técnico superior. Este capacita os profissionais como espertas e espertos,
dentro do seu campo profissional e prepara os mesmos para a governação
corporativa.
Para obter mais informações sobre os exames da Confederação Suíça,
consulte o website da Secretaria de Estado de Educação, Investigação e
Inovação (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation – SBFI):
www.sbfi.admin.ch → Bildung → Höhere Berufsbildung → Berufsprüfungen BP und höhere Fachprüfungen HFP

ESCOLAS SUPERIORES DE FORMAÇÃO
ESPECIALIZADA
Os estudos nas escolas superiores de formação especializada têm uma
forte orientação prática. A formação focaliza problemáticas concretas do
serviço, da operação, da oficina e da produção. As pessoas que tenham
finalizado o ensino numa escola superior de formação especializada serão
encarregadas com funções de quadros médios.
No cantão de Turgóvia podem ser cursados os seguintes estudos na escola
superior de formação especializada: Escola Superior de Assistência Sanitária (Höhere Fachschule Pflege), Escola Superior de Economia (Höhere Fachschule Wirtschaft) e Escola Superior de Técnica e Engenharia Mecânica
(Höhere Fachschule Technik Maschinenbau)
ESCOLA SUPERIOR DE ASSISTÊNCIA SANITÁRIA
Título
Enfermeira diplomada HF/enfermeiro diplomado HF
Duração
3 anos. A formação será realizada em 50 % numa empresa para os trabalhos práticos e em 50 % na escola superior de formação especializada.
Condições de admissão
Formação profissional do nível secundário II concluída (aprendizagem
profissional de três anos, escola secundária especializada ou outra formação adequada).

Duração
3 anos
Condições de admissão
Formação profissional do nível II concluída (aprendizagem de três ou quatro anos, escola de nível médio elevado ou outra formação adequada com
uma prática profissional no setor comercial de pelo menos dois anos). Em
relação aos conhecimentos de inglês supõe-se o nível linguístico B1 do
Marco Comum Europeu de Referência para as línguas.
Contacto
Bildungszentrum Wirtschaft, Weiterbildung
Schützenstrasse 11, Postfach 112, 8570 Weinfelden
Telefone 058 345 75 75
www.wbbzww.ch → Kursangebot → Wirtschaftsschule →
Höhere Fachschulen

ESCOLA SUPERIOR DE TÉCNICA E ENGENHARIA MECÂNICA, APROFUNDAMENTO EM TÉCNICA DE PRODUÇÃO
Título
Técnica/o diplomada/o em engenharia mecânica HF com aprofundamento em técnica de produção
Duração
3 anos
Condições de admissão
Formação profissional básica concluída como polimecânico/a, projetista,
técnico/a de automatização ou formação profissional básica concluída
como mecânico/a de produção com uma prática profissional de dois anos;
tem de esclarecer se uma admissão na base de outros títulos é possível.
Um exercício mínimo de 50% de uma atividade profissional apropriada no
setor mecânico-técnico.
Contacto
Bildungszentrum für Technik
Kurzenerchingerstrasse 8, 8500 Frauenfeld, Telefone 058 345 65 00
www.bztf.ch → Weiterbildung → HF Maschinenbau → Dipl. Techniker HF

OUTRAS ESCOLAS SUPERIORES DE FORMAÇÃO
ESPECIALIZADA
Outras escolas superiores de formação especializada, que oferecem um
ensino no marco da formação profissional superior, estão situadas em distância bem alcançável do cantão de Turgóvia. Encontram-se uma relação
das carreiras das escolas superiores de formação especializada oferecidas
nos distintos cantões no website da Secretaria do Estado de Educação,
Investigação e Inovação (SBFI):
www.sbfi.admin.ch → Bildung → Höhere Berufsbildung →
Höhere Fachschulen → Studierende und Absolvierende

Contacto
Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales
Falkenstrasse 2, 8570 Weinfelden, Telefone 058 345 77 11
www.bfgs-tg.ch → Tertiäre Bildung

Formação profissional superior 9

Institutos de ensino superior

EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA II

Através de estudos para melhores qualificações

Duração
1 ano de um estudo a tempo inteiro, até aos 3 anos de um estudo a tempo
parcial

A Suíça dispõe de diferentes tipos de institutos de ensino superior: as
universidades, as escolas superiores técnicas e as escolas superiores de
pedagogia.
Os primeiros estabelecimentos têm o enfoque sobretudo na investigação básica, na qual baseia-se o seu ensino universitário. Por outro lado,
as escolas superiores técnicas estão centradas mais na prática profissional, assim como na investigação aplicada e no desenvolvimento. As
escolas superiores de pedagogia ensinam professores e formadores
para os diferentes níveis escolares e realizam investigações sobretudo
no âmbito da ciência de educação e da didática.

ESCOLA SUPERIOR DE PEDAGOGIA
DE TURGÓVIA
O único estabelecimento de ensino superior deste cantão é a Escola Superior de Pedagogia de Turgóvia (Pädagogische Hochschule Thurgau –
PHTG) em Kreuzlingen, onde se instrui corpos docentes para todos os níveis escolares. As carreiras para a educação secundária I e II são oferecidas
em colaboração com a Universidade de Constança (Universität Konstanz).

Condições de admissão
Estudo universitário especializado a nível do mestrado (estudo de mestrado, de diploma universitário, de licenciatura) num curso que se instruem
nos liceus suíços.

FORMADOR PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA
Duração
2 anos de um estudo a tempo inteiro, 3 anos de um estudo a tempo parcial
Condições de admissão
Título bacharelado de uma universidade, de uma escola superior de pedagogia ou de uma escola superior de psicologia, pedagogia, pedagogia
social ou de desporto ou de um âmbito de estudo relevante

Para obter mais informações sobre os cursos singulares, consulte o website da Escola Superior de Pedagogia de Turgóvia:
www.phtg.ch → Studium

JARDIM DE INFÂNCIA/EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Duração
3 anos. Para candidatos que tenham concluído a Escola Secundária de 2º
Grau em Pedagogia de Kreuzlingen (Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen) 2 anos.
Condições de admissão
Diploma do ensino secundário de 2º grau do liceu, formação profissional,
com certificado do ensino secundário II com passarela, diploma de uma
escola superior técnica (eventualmente sujeito a condições), diploma do
ensino médio profissionalizante em pedagogia, certificado de conclusão
de uma carreira numa escola secundária especializada ou numa escola de
diploma de três anos.

EDUCAÇÃO PRIMÁRIA
Duração
3 anos. Para candidatos que tenham concluído a Escola Secundária de 2º
Grau em Pedagogia de Kreuzlingen 2 anos.
Condições de admissão
Diploma do ensino secundário de 2º grau do liceu, formação profissional
com certificado do ensino secundário II com passarela, diploma de uma
escola superior técnica (eventualmente sujeito a condições), diploma do
ensino médio profissionalizante em pedagogia.

EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA I
Duração
Pelo menos 4.5 anos ou 2 anos após a aquisição do diploma de docência
para professores para a educação primária. Duração de estudo variável no
caso de estudo a tempo parcial.
Condições de admissão
Diploma do ensino secundário de 2º grau do liceu ou título adequado ou
diploma de docência para professores para a educação primária
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OUTRAS ESCOLAS SUPERIORES
A Suíça
O cantão de Turgóvia encontra-se rodeado por uma variedade de estabelecimentos de ensino superior com uma gama bastante ampla de carreiras. Os institutos superiores importantes da região são a Escola Superior
Técnica da Suíça Oriental (Fachhochschule Ostschweiz – FHO) e a Escola
Superior para as Ciências Aplicadas de Zurique (Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften – ZHAW). Encontrarão uma relação aos institutos universitários, das escolas superiores técnicas e das escolas superiores de pedagogia na Suíça em www.swissuniversities.ch.
Para estudantes de Turgóvia, o acesso a todos os institutos superiores está
assegurado através de convénios intercantonais. De acordo com estes
convénios, o cantão de Turgóvia paga contribuições consideráveis (propinas escolares) para os estudantes.
Constança
Para o cantão de Turgóvia, a Universidade de Constança (www.uni-konstanz.de) e a Escola Superior de Tecnologia, Economia e Desenho (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung – HTWG) em Constança
(www.htwg-konstanz.de).
Academia Internacional do Lago da Constança
A sede da Academia Internacional do Lago da Constança (Internationale
Bodensee-Hochschule – BH) encontra-se em Kreuzlingen (www.bodenseehochschule.ch). Formam parte desta união de institutos de ensino
superior 30 universidades, escolas superiores de pedagogia e escolas
superiores técnicas arredor do lago de Constança. A união oferece, entre
outras coisas, cursos comuns (especialmente nos estudos de maestria) e
formações contínuas certificadas.

Formação contínua
Estar ao corrente com a formação contínua e individual
Numerosas instituições de ensino oferecem uma ampla gama de formações contínuas que fomentam o desenvolvimento profissional e
pessoal.

Podem consultar as diferentes ofertas relativas às formações contínuas,
desde a formação contínua profissional às ofertas dos institutos superiores à formação geral de adultos, no banco de dados seguinte:
www.berufsberatung.ch → Aus- und Weiterbildung →
Weiterbildung – Kurse, Lehrgänge

Ofertas de acompanhamento para todos os níveis escolares

FORMAÇÃO PARENTAL

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E ACADÉMICA

A formação parental dirige-se às mães e aos pais, às avós e aos avôs, assim como aos interessados que vivem juntos com as crianças. A formação
parental dá esforço às pessoas encarregadas da educação das crianças e
explica como as crianças desenvolvem-se e como pode-se apoiar este desenvolvimento. A formação parental toma em consideração os recursos
dos educadores e persegue um trato cuidadoso e respeitoso.

A orientação profissional e académica dá assistência aos adolescentes
e adultos através de informações e assessoramento pessoal na eleição
duma profissão ou dum estudo académico, assim como no planeamento
duma carreira profissional.

O Grupo de Trabalho para as Organizações dos Pais de Turgóvia (Thurgauische Arbeitsgemeinschaft für Elternorganisationen – TAGEO) e a organização guarda-chuva cantonal das organizações regionais e locais dos
países. Dois vezes por ano serão publicadas as respetivas ofertas para os
pais deste cantão do calendário do TAGEO. Pode-se consultar este calendário em: www.tageo.ch → Eltern & Bildung

PSICOLOGIA ESCOLAR E TERAPIA DA FALA
No caso das dificuldades, em contexto escolar, pode-se recorrer gratuitamente a um esclarecimento psicológico-escolar ou terapia da fala. Os
pais e a escola recebem conselhos acerca o trato dos pontos fortes e dos
pontos fracos de uma criança e recomendações sobre as medidas de fomento adequadas. A oferta refere-se às crianças e aos adolescentes entre
a primeira infância e os 18 anos de vida.
Encontrarão mais informações no website do Serviço das Escolas Primárias (Amt für Volksschule):
av.tg.ch → Angebote und Beratung → Schulpsychologie und Logopädie

Regionalstelle Amriswil (Delegação Regional)
Kirchstrasse 1, 8580 Amriswil, Telefone 058 345 74 60
Regionalstelle Frauenfeld
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld, Telefone 058 345 74 30
Regionalstelle Kreuzlingen
Konstanzerstrasse 13, 8280 Kreuzlingen, Telefone 058 345 74 80

Para obter mais informações, consulte o website do Serviço de
Formação e Orientação Profissional (Amt für Berufsbildung und Berufsberatung): abb.tg.ch → Berufs- und Studienberatung BIZ

Centro de informação profissional
O centro de informação profissional (Berufsinformationszentren – BIZ) é a
primeira instância para todas as questões relativas à eleição de uma profissão, de um estudo ou de uma carreira.
Horário de serviço
Segunda a quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

08.00 a 11.30 horas, 13.30 a 17.30 horas
08.00 a 11.30 horas, 13.30 a 19.00 horas
08.00 a 11.30 horas, 13.30 a 17.00 horas

Berufs- und Studienberatung Amriswil
Rütistrasse 7, 8580 Amriswil, Telefone 058 345 59 80
biz-amriswil@tg.ch
Berufs- und Studienberatung Frauenfeld
Zürcherstrasse 285, 8510 Frauenfeld, Telefone 058 345 59 55
biz-frauenfeld@tg.ch
Berufs- und Studienberatung Kreuzlingen
Schützenstrasse 1, 8280 Kreuzlingen, Telefone 058 345 59 70
biz-kreuzlingen@tg.ch
Berufs- und Laufbahnberatung Wil SG
Obere Bahnhofstrasse 20, 9500 Wil, Telefone 058 229 05 20
info.blbwil@sg.ch
Somente para adolescentes das comunidades escolares:
Affeltrangen, Bichelsee-Balterswil, Eschlikon, Fischingen, RickenbachWilen, Sirnach y Schönholzerswilen

Formação contínua
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CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E
PARA ESCOLAS FORA DO CANTÃO

MAIS INFORMAÇÕES E CENTROS
DE CONTACTO

Bolsas de estudo e prestações
Se os meios financeiros não forem suficientes para a formação profissional, o cantão pode ceder bolsas e prestamos. As bolsas serão concedidas
regularmente nas formações iniciais de educação secundária II (aprendizagem, escolas secundárias especializadas, etc.) e no nível terciário (escolas superiores de formação especializada e escolas superiores). As prestações serão concedidas sobretudo no caso de formações secundárias. O
fator determinante para o cálculo é a situação financeira (notificação de
liquidação de imposto) dos pais e da/o interessada/o mesma/o.

Departement für Erziehung und Kultur (DEK)
(Departamento de Educação e Cultura)
Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld
Telefone 058 345 57 50, Fax 058 345 57 51
dek@tg.ch, dek.tg.ch

Para obter mais informações, consulte o website seguinte:
stipendien.tg.ch

Propinas escolares
Com base nos vários convénios regionais e intercantonais assegura-se que
os cidadãos de Turgóvia têm acesso livre a todas as formações importantes que não são oferecidos no mesmo cantão e, devido a isso, têm de fazer
uma formação fora do cantão. Contanto que as formações sejam reconhecidas na Suíça e/ou no cantão e estejam incluídas no convénio, o cantão
de Turgóvia assuma a propina escolar (não a confundir com as custas da
matrícula semestral pagáveis pelos estudantes).
Se a cidadã ou o cidadão de Turgóvia tem de pagar uma propina escolar superior à dos estudantes do cantão de destino, o cantão de Turgóvia
paga os custos adicionais quando não existir uma oferta adequada no
cantão.
Para obter mais informações, consulte o website seguinte:
stipendien.tg.ch
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Código estatutário online: www.rechtsbuch.tg.ch
Amt für Volksschule (AV)
Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
Telefone 058 345 57 70
info.av@tg.ch, av.tg.ch
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)
Zürcherstrasse 285, 8510 Frauenfeld
Telefone 058 345 59 30, Fax 058 345 59 31
abb@tg.ch, abb.tg.ch
Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH)
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld
Telefone 058 345 58 30, Fax 058 345 58 31
amh@tg.ch, amh.tg.ch

