Modalidades de inscrições aos exames de acesso para 2018
Chamada de maio de 2018
Calendarização do processo de inscrições:



Abertura do sevidor web para as inscrições aos exames de acesso:
A partir de segunda-feira 29 de janeiro até segunda –feira 12 de março de 2018.



Último prazo para a entrega dos dossiês:
Quinta-feira 15 de março de 2018.
Atenção: o dossiê de inscrição para o exame de acesso deverá ser devidamente preenchido pelas
famílias através do servidor da Escola via o site web:
http://www.ac-grenoble.fr/cite.scolaire.internationale/
Se precisarem de ajuda, poderão contactar-nos através do endereço MAIL seguinte:
csi.grenoble38@gmail.com
Após a receção do dossiê devidamente preenchido, com a totalidade dos documentos pedidos, a Escola
enviar-lhes-á, pelo correio, um acuso de receção.
As convocatórias para as provas escritas e orais serão enviadas pelo correio entre o dia 3 e o dia 6 de
abril de 2018.

Exames de acesso
As provas escritas e orais terão lugar no mês de maio.
As datas serão comunicadas após os Conselhos de Administração de 6 e de 8 de fevereiro de 2018.

Secções binacionais ABIBAC- ESABAC
A admissão efetua-se unicamente por concurso (avaliação do dossiê escolar). O mesmo deverá ser recolhido
nas escolas de origem pelas famílias durante o segundo trimestre.

Autorização especial (Dérogation)
Aviso importante: No “département” do Isère, poder-se-á apenas pedir uma única “Dérogation”
(autorização especial para poderem matricular o seu filho/a sua filha numa Escola situada numa zona fora do
setor escolar determinado por lei). Porém, no que diz respeito à matrícula dos alunos no 6° ano (6ème), o
simples facto de eles fazerem os exames de acesso, é considerado em si como um pedido de autorização
especial (Dérogation).
A partir daí, nos documentos relativos às matrículas que serão entregues pelos diretores das escolas de
ensino básico, e que lhe deverão ser devolvidos, terão que indicar a menção “Parcours particulier” como
comprovativo de solicitação de uma autorização especial (Dérogation).
Atenção: no caso em que a sua filha/ o seu filho não for apurado nos exames de acesso, será então
automaticamente matriculado (a) na Escola (Collège) do setor escolar de origem.

