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Informação acerca de faltas e licenças 
nos anos escolares 7 a 10 

 
 

1) Um/a aluna/o pode faltar na escola somente por razões válidas e imprevistas 
ou por razão de doença.  

 A falta tem que ser comunicada por telefone à escola (secretariado) no 
primeiro dia e precisa ser justificada. 

 Se a falta se estender por mais de um dia, uma justificação escrita tem 
que ser entregue o mais tarar no terceiro dia. A justificação escrita tem 
que conter a razão da falta, a duração da falta e uma assinatura do 
encarregado da educação; alternativamente tem que se entregar um 
atestado médico.  

 Uma justificação de uma falta tem sempre o caráter de um pedido e 
pode ser rejeitada pela/o diretor/a da turma, se, por exemplo, a forma 
está inadequada ou a justificação incoerente.  

 
2) Uma licença da dispensa das aulas permanece uma exceção absoluta na 

carreira escolar de um/a aluna/o. Razões de uma licença podem ser: 

 Um exame médico não adiável 

 Um assunto de família urgente (p. ex. um óbito) 

 Uma viagem que tem impreterivelmente que ser feita mais cedo. 
 
Em todos os casos, a licença tem que ser requerida por escrita a/o diretor/a 
da turma. O requerimento tem que ser feito com antecedência de pelo menos 
10 dias antes da data. Quando se tratar de datas antes ou depois de férias ou 
feriados, o prazo é de 15 dias no mínimo. O processamento e a resposta ao 
pedido pela/o diretor/a da turma ou pela diretoria da escola, em forma escrita, 
precisa destes prazos. Um pedido pode ser concedido somente quando as 
razões forem expostas, se forem convincentes, puderem ser aceite e se o 
pedido for feito numa forma adequada.  
 

3) Uma licença para uma viagem familiar que começa antes das férias ou 
termina depois das férias será concedida somente uma vez durante todo o 
currículo escolar. Exceções cabem à decisão da diretoria da escola. 

 
4) Faltas na escola sem justificação ou sem licença prévia em forma escrita 

serão punidas: 
 

 Com penas disciplinares segundo a lei escolar (SchulG § 63 Abs. 1),  
 
nomeadamente 
 

 Com a denúncia de faltas injustificadas e (eventuais) multas junto à 
administração escolar do distrito de Berlim. 

 
 
K. Kundel 
Diretora da escola 

 


