Deutsch
lernen vor dem
Kindergarten

pt
Aprender alemão antes do infantário
A cidade de Berna pretende dar às crianças as melhores oportunidades escolares. Os conhecimentos de alemão são essenciais para um arranque escolar
de sucesso. O programa de apoio «Deutsch lernen vor dem Kindergarten»
(Aprender alemão antes do infantário) destina-se a ajudar as crianças com
poucos ou nenhuns conhecimentos de alemão.
De que forma serão avaliados os conhecimentos de alemão da criança?
Na qualidade de pais irão receber uma carta, por correio e 18 meses antes da entrada
da criança no infantário, carta essa que contém uma hiperligação a um questionário online (disponível em 12 línguas). Serão os próprios a avaliar os conhecimentos de alemão das vossas crianças. Os questionários serão tratados com toda
a confidencialidade e avaliados pelo Gesundheitsdienst, Frühförderung primano
(serviços de saúde, serviço de intervenção primária precoce primano). A avaliação
irá revelar se a criança necessita de apoio no desenvolvimento das competências ao nível da língua alemã. Neste caso irá receber uma comunicação nossa.
Onde é que a sua criança pode aprender alemão?
Caso a criança necessite de apoio na aprendizagem da língua alemã, é possível
frequentar uma creche ou um grupo de brincadeira. Aí a criança aprende o alemão
de uma forma lúdica. O município e o cantão comparticipam com financiamento.
A contribuição dos pais depende do seu rendimento.
O que é pedido aos pais?
O pais devem preencher o questionário de acordo com as instruções indicadas
na carta dirigida aos pais. A carta dirigida aos pais será recebida durante o mês de
janeiro, no caso das crianças que tenham entrada no infantário em agosto do ano
seguinte. Agradecemos que preencham o questionário mesmo no caso de a criança
já frequentar uma creche ou um grupo de brincadeira.
Muito importante:
A língua materna é fundamental para uma aprendizagem linguística precoce. Enquanto pais têm um contributo importante para a aprendizagem linguística das crianças.
O falar com as crianças na língua materna, o brincar e contar histórias ou aprender
pequenos versos e rimas, contribui em muitos para desenvolver competências. Esta é a
base para a aprendizagem de todas as línguas que a criança irá aprender.
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Onde pode obter mais informação?
www.primano.ch/deutsch-lernen

Gesundheitsdienst der Stadt Bern
Frühförderung primano
Monbijoustrasse 11, 3011 Bern
079 900 18 69

