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São Galo, fevereiro de 2022 
 
 
 
Informação relativa à execução da localização de postos de sinalização [Stellwerk] 2022 
 
 
Estimados pais, 
Estimados encarregados de educação, 
 
No Cantão de São Galo todos os alunos e alunas do 2º e 3º ano do ensino secundário 
completam a localização computadorizada sinalizada em diversas áreas de especialização. 
Estes tornam os rendimentos escolares comparáveis e apoiam o fomento específico na 
transição para o mundo laboral ou para estabelecimentos de formação profissional ou de 
ensino superior. 
 
Esta localização sinalizada faz desde o ano escolar de 2017/18 parte integral do sistema de 
recursos de Passe de Aprendizagem plus [Lernpass plus]. A plataforma online baseada no 
plano curricular das escolas públicas do Cantão de São Galo é orientada no fomento 
individual. Os professores, assim como as alunas e os alunos, usam o Passe de 
Aprendizagem plus para determinar o avanço da aprendizagem dentro de um ano escolar ou 
durante todo o tempo do ensino secundário e para aprofundar competências. 
 
O posto de sinalização é um teste adaptativo. Isto significa que o comportamento de 
solucionar as tarefas do seu filho/da sua filha determina o processo de teste. Depois de cada 
tarefa solucionada o sistema escolhe uma nova tarefa com um grau de dificuldade adaptado. 
De acordo com o desenvolvimento do teste solucionam-se tarefas simples ou difíceis. Se o 
sistema dispuser de informações seguras suficientes a respeito do nível de desempenho 
termina o teste. Podem ser testadas as áreas de especialização: Alemão, Matemática, Inglês 
e Francês. Retratam-se os resultados de todas as localizações feitas num perfil de 
sinalização pessoal. 
 
O perfil de sinalização pode servir como ajuda orientadora na escolha de uma profissão 
devido ao facto de se poder comparar os resultados da sinalização com os requisitos de perfil 
das diferentes formações profissionais. Neste contexto, o seu filho/a sua filha recebe 
orientações no que diz respeito às competências escolares necessárias, as quais a escola 
profissional usa inicialmente como base de formação profissional e poderá planear 
correspondentemente os seus objetivos no restante tempo escolar. Nas realizações destes 
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objetivos pessoais os adolescentes serão acompanhados pelo sistema de apoio de 
aprendizagem, Passe de Aprendizagem plus, e, pelos professores. 

 
Perfil de Sinalização 

 
No perfil sinalização o resultado para: Matemática, Alemão, Francês e Inglês será expresso 
num valor total. Este valor será computadorizado com base em todas as tarefas de teste 
realizadas e varia entre os 200 e os 800 pontos. Para o planeamento do fomento 
disponibiliza-se os resultados individuais. 
 
Encontrarão mais informações relativas aos postos de sinalização e Passe de Aprendizagem 
plus em www.lernpassplus.ch.  
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Alexander Kummer 
Diretor 

Comparação com os requisitos de perfil de 
formações profissionais 

http://www.lernpassplus.ch/

