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Informação do sistema educativo: 

❖ Período de matrícula: A matrícula se realiza normalmente entre março e maio, e  excepcionalmente a 

princípio de setembro, mas as escolas têm a obrigação de admitir todos aqueles alunos que se incorporem 

ao longo do curso. 

❖ Período de provas: Os períodos de provas na Educação Secundária são habituais ao final de cada 

trimestre, podendo haver mais exames durante este período. Além disso, também são realizados exames 

de fim de curso. Vale ressaltar que a LOMCE (lei orgânica para a melhoria da qualidade educativa) 

estabelece que seja realizada uma avaliação final ao terminar o 4º ano da ESO (educação secundária 

obrigatória), porém que essa avaliação não tem efeitos acadêmicos, assim como também não é requisito 

passar nessa avaliação para obter o diploma.  

❖ Normas de assistência das escolas 

 Número de ausências: O número de ausências varia em função de cada centro, por isso é 
competência do centro escolar estabelecer as ausências que possam acontecer ao longo do curso. 

 Procedimento de notificação de ausências: Quanto ao procedimento citado também é competência 

de cada centro, já que diferentes ferramentas são utilizadas para comunicar as ausências dos alunos. 

❖ Frequência de visitas dos pais e mães: É habitual que os pais e mães se reúnam com o tutor ou 

tutora uma vez por trimestre, mas depende sempre do centro educativo, já que podem se reunir em 
mais ocasiões. 

❖ Documentos requeridos para a matrícula e o registro escolar: Cópia do Documento de Identidade ou 

passaporte do pai e da mãe, “Libro de Familia” no caso de ser espanhol ou documento que mostre os dados 

da criança (nomes, data de nascimento, dados dos pais, nacionalidade, etc.), documentar os estudos 

realizados (histórico escolar, certificados, etc.), carteira de vacinação e certificado de residência. 

❖ Feriados: 

 Sábados e domingos. 

• 12 de outubro – Dia da Festa Nacional. 

• 1 de novembro - Dia de Todos os Santos. 

• 6 de dezembro - Dia da Constituição espanhola. 

• 8 de dezembro – Dia da Imaculada Conceição. 

• Natal – De 22 de dezembro a 7 de janeiro. 

• Semana Santa - aproximadamente uma semana. 

• 1 de maio – Dia do trabalhador. 

• Férias de verão: de final de junho até início de setembro. 

*As férias de Natal e Semana Santa variam de uma Comunidade Autônoma a outra, pois são estas 

as encarregadas de fixar anualmente o calendário escolar, porém devem cumprir, tal como 

estabelece a LOMCE, um mínimo de 175 dias letivos para o ensino obrigatório. Além disso, cada 

Comunidade Autônoma conta com seus próprios dias de feriado. 

❖ Horário escolar: O horário de entrada e  saída de Educação Secundária varia conforme o centro educativo, 

embora a hora de entrada mais habitual é às 8:30 da manhã, enquanto a saída é às 14:30, podendo haver  
alguma tarde de aulas. Os a lunos  ass istem a 1.054 horas de aula por cada curso escolar, que são 
repartidos em 30 horas semanais, o que implica em 6 horas diárias. *Devido à  descentralização de competências do sistema 

educativo espanhol, cada centro conta com umas características diferentes. 
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Informação do sistema educativo: 

Nível escolar Grau Faixa etária País 

Educação Infantil  0 - 6 Espanha 

Educação Primária 1 - 6 6 - 12 Espanha 

Educação Secundária 1 - 4 12 - 16 Espanha 

“Bachillerato” 1 - 2 16 - 18 Espanha 

 
 

Instituições de apoio a pessoas migrantes: 

❖ Nome da instituição: Secretaría de Estado de Inmigración e Emigración. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 

❖ Endereço: José Abascal, 39. 28071. Madrid. 

❖ Website: http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_emi/index.htm 

❖  Tel.: 91 363 70 22 

❖ Nome da instituição: Oficina Regional para la Inmigración (OFRIM) 

❖ Endereço: Los Mesejos, 9. 28007, Madrid. 

❖ Email: ofrim@comadrid.es 

❖  Tel.: 91 551 47 54 

❖ Nome da instituição: Servicio de Apoyo Itinerante al Alumnado Inmigrante (SAI) 

❖ Website: https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/alumnado-inmigrante-sai-e-seti- 

❖ Email: sai.moralzarzal@educa.madrid.org 

❖ Nome da instituição: Oficina de Asilo e Refugio (OAR) 

❖ Endereço: Pradillo, 40. 28002, Madrid. 

❖ Website: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-e-salud/Direcciones-e- 

telefonos/Oficina-de-Asilo-e-Refugio-OAR- 

/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f863e7510551c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2bc2c  

8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

❖  Tel.: 915 372 170 / 060 

❖ Nome da instituição: Centro de acogida a refugiados (CAR) 

❖ Endereço: Consultar conforme o centro que for mais conveniente (Vallecas ou Alcobendas) 

❖ Website: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html  

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/docs/Carta_de_Servicios_2018_2021_es.pdf 

❖ Email: car.alcobendas@meess.es / car.vallecas@meess.es 

❖  Tel.: 91 653 41 00 (Alcobendas) / 91 777 78 14 / 98 (Vallecas) 
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Contatos de emergência: 

❖ Nome da organização: Comisión de ayuda al refugiado (CEAR) 

Website: https://www.cear.es/ 

❖  Telefone: 91 555 06 98 

❖ Nome da organização: Cruz Roja 

Website: http://www.cruzroja.es/principal/web/madrid/inmigrantes 

❖  Telefone: 902 222 292 

❖ Telefone de emergências: 112 

 
 

Organizações não governamentais: 

❖ Nome da organização: Red Acoge 

❖ Website: https://www.redacoge.org/es/ 

❖ Nome da organização: SOS Racismo Madrid 

❖ Website: http://www.sosracismomadrid.es/web/ 

❖ Nome da organização: Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM) 

❖ Website: https://www.accem.es/ 

❖ Nome da organização: CEPAIM 

❖ Website: http://cepaim.org/ 

❖ Nome da organização: Caminando fronteras 

❖ Website: https://caminandofronteras.wordpress.com/ 

❖ Nome da organização: ACNUR 

❖ Website: https://eacnur.org/es 

❖ Nome da organização: Red española de inmigración y ayuda al refugiado 

❖ Website: http://www.redinmigracion.org/ 

❖ Nome da organização: Amigos de las personas inmigrantes (APLA) 

❖ Website: http://www.apla.org.es/ 

❖ Listado associações de migrantes de Madrid 

❖ Website: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-de- 

inmigrantes?vgnextfmt=default&vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchan  

nel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD 

 
 

 

• Diferentes recursos que contribuem para a integração das pessoas migrantes: 

❖ Nome: Informação detalhada para a chegada de pessoas migrantes à Espanha 

❖ Website: https://www.fundacionlengua.com/canal-desarrollo/es/guia-primeros-pasos-inmigrantes- 

comunidad-madrid/art/2144/ 
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❖ Nome: Guia para imigrantes: Recursos e orientação laboral 

❖ Website: http://aculco.org/wp-content/uploads/2014/10/GUIA-Futuros-compartidos-II1.pdf 

❖ Nome: Guia de Recursos Sociais 

❖ Website:https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesEAtencionDependencia/ContGener 

icos/guia_recursos_interactivo_web.pdf 

❖ Nome: Manual de integração na cidade de Madrid 

❖ Website:https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/O 

bservatorio/Publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20recursos/MICM.pdf 

❖ Nome: Mapa de recursos residenciais da rede madrilenha de luta contra a pobreza EAPN Madrid 

❖ Website: https://docplaeer.es/18128292-Mapa-de-recursos-residenciales-de-la-red-madrilena-de-lucha- 

contra-la-pobreza-eapn-madrid.html 

❖ Nome: Recursos para refugiadxs na Comunidade de Madrid 

❖ Website: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-91718/2- 

2%20Recursos%20para%20Personas%20Refugiadas%20en%20la%20Comunidad%20de%20Madrid.pdf 
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