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Réf. : « BT/as » Gland, le 6 janvier 2020  
 
 
 
Inscrição do seu filho na escola obrigatória  
 
 
Exma Senhora, Exmo Senhor, 
 
A lei sobre o ensino obrigatório (LEO1) determina o início escolar aos 4 anos de idade completados até 31 de 
Julho. Segundo as informações do controlo dos habitantes, o seu filho iniciará a sua escolaridade no nosso 
estabelecimento no dia (ver na carta recebida pelos correios)  e ficamos desde jà na expectativa de o receber.  

No âmbito de lhe apresentar os dois primeiros anos escolares e vos conhecer melhor, será organizada uma 
reunião de informação na 

(ver na carta recebida pelos correios)  , na sala polivalente de Montoly 

Essa reunião só diz respeito aos pais, pelo que agradecemos que não venha acompanhado do seu filho.  

Para a inscrição do seu filho na escola, agradecemos que complete o formulário junto e o entregue antes do 
dia (ver na carta recebida pelos correios)   
Atiramos a V/ atenção para o facto que a inscrição numa estrutura de acolhimento deverá efectuar-se 
directamente junto da comuna de Gland (www.gland.ch). 

Em colaboração com a cidade de Gland, propomos cursos de sensibilização ao idioma francês para todas 
as crianças que não falam a língua, « Les Mots piccolo ». Em anexo apresentamos esses cursos, podendo 
inscrever o seu filho através do devido cupão. 

A secretaria encontra-se ao dispor para responder a qualquer dúvida, informação ou para ajudar a preencher 
os formulários. 

Agradecemos desde jà a sua colaboração, e apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 

 

 
 
 Bettina Thuillard 
  Directrice  
 
 
Anexos : - Formulário de inscrição para o ensino obrigatório 

- Mots Piccolo, curso de sensibilização ao idioma francês com cupão de inscrição 
- Folheto verde « Portas abertas », horários e férias  
- Folheto de boas-vindas 

NB : A associação de pais propõe uma tradução em português, auf deutsch, in English, en español, 
по русски, sur le site : www.ep-gland.ch/… 

Cópia :  Municipal em carga do acolhimento da infância, da juventude e das escolas  
   Associação de pais  


