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 Mensagem para os pais ou responsaveis 
 

 
Senhoras e Senhores, 
 
 
O acesso a educaçao é um direito: escola é gratis, laica e obrigatoria. 
Toda criança de 6 a 16 anos deve ir à escola. 
Dependendo da idade da sua criança, as demarchas e as possibilidades de escolarizaçao serao 
diferentes. 
 
I – Sua criança tem entre 3 e 6 anos 
 
Voce deve procurar o Serviço Escolar da Mairie da cidade onde voce mora; 
Deve formar um formulario de inscriçao. Sera entregue pra voces uma atestaçao de deposito . 
A Mairie lhe informara de todo o processo de seu pedido. 
 
II – Sua criança tem entre 6 e 10 anos: 
 
Ela ira para uma escola primaria proxima de seu domicilio. 
Para mais informaçoes, entre em contato com CASNAV (Centre Academique pour la  
Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage) neste numero de télefone 0594 
27 21 46 todas as terças e sextas de manha. 
 
III – Sua criança tem entre 11 e 16 anos 
 
Voce deve ir ao Guiché Unico do CASNAV de Caiena ou em outros pontos de recepçao, que 
estao distribuidos no departamento. (veja a lista de endereços) 
 
IV – Seu(sua) filho(a) tem mais 16 anos  é a idade para ir à o lycée 
 
Voce deve igualmente ir ao Guiché Unico do CASNAV de Caiena ou em outros pontos de 
recepçao que estao distribuidos no departamento.(veja a lista de endereços) 
 
Voce deve formar um formulario de candidatura. Quando seu dossier estiver completo seu(sua) 
filho(a) sera testado na sua lingua materna em leitura e em matematica. 
Seu(sua) filho(a) podera ser escolarizado no lycée,  unicamente se tiver o nivel correspondente. 
Voce recebera uma resposta pelo correio. 
Em caso de nivel nao adaptado, voce recebera uma carta lhe informando as razoes de nao ter 
sido aceito e seu(sua) filho(a) sera dirigido para a Missao Géral d’Inserçao ou entao a outras 
instruturas. 
 
Em todos os casos, uma vez a criança escolarizada, voce deve observar se ela vai regularmente 
à escola : 
 
A  Escola é um direito mais tambem tem deveres. Entre 6 e 16 anos o lugar duma criança 
é na escola. 
 
Seu primeiro dever de pais ou responsavel  sera de fazer com seu filho nao falte a classe.   

 
 

 

 


