Português Portugiesisch

EU APRENDO O ALEMÃO – E O MEU FILHO TAMBÉM
Se você, mãe, ainda fala pouco ou nada de alemão e tem filhos que ainda não
frequentam o jardim de infância, então consideramos ser ideal para você que
frequente um Curso de Alemão MuKi. Dúvidas? exemplos:
Por que devo aprender alemão?
Por que aprendendo alemão, você fica conhecendo muito sobre a vida na Suíça.
Porque em grupo, você poderá trocar informações e idéias com outras mães como
também fazer perguntas à professora sobre a educação das crianças e o dia-a-dia.
Porque mais tarde, você poderá dar apoio aos seus filhos quando eles estiverem
frequentando o jardim de infância ou a escola.
Para que você fique conhecendo melhor nosso sistema educacional e possa participar futuramente das reuniões com os professores.
Porque assim você estará dando bom exemplo aos seus filhos no que diz respeito
ao aprendizado da língua alemã.
Posso frequentar um curso de alemão MuKi, mesmo que eu não saiba ler ou
escrever?
Não. Para frequentar um curso de alemão MuKi, é necessário conhecer o alfabeto
latino e saber ler e escrever.
Posso frequentar um curso de alemão MuKi, se eu não resido em Berna?
Os cursos são basicamente para mães que residem em Berna.
No entanto, caso ainda haja vaga, podem ser feitas exceções.
Em qual idade as crianças podem frequentar um curso de alemão MuKi?
Normalmente, as crianças devem ter mais ou menos entre 3 e 5 anos. Crianças mais
jovens podem receber orientação após uma consulta com a coordenação do projeto
e as responsáveis pelo curso.
Por que os cursos de alemão MuKi são adequados para as crianças?
Por que as crianças gostam de brincar e ter atividades com outras crianças.
Por que gostam de ouvir estorinhas, cantar e recitar versinhos.
Por que aprendem a se comportar e a trabalhar em grupo.
Por que aprendem alemão. Elas aprendem a entender o alemão e, conforme a idade, aprendem muitas palavras. Isto as ajudará muito quando passarem a frequentar
o jardim de infância.

Quem são as pessoas responsáveis pelos cursos?
As pessoas responsáveis pelos cursos são professoras e monitores de grupos de
brincadeira que possuem experiência lecionando alemão como segunda língua.
Como é a organização do curso de alemão MuKi?
O curso começa após as férias de verão e dura um ano. Você vai ter aulas de
alemão duas horas por semana. O material pedagógico usado nas aulas será fornecido durante os cursos. Enquanto as mães estão na aula, as crianças aprendem
brincando, durante duas horas, monitoradas por duas pessoas para desenvolverem
a língua alemã em grupo. Os cursos de alemão MuKi são realizados em diferentes
locais da cidade.
Qual é o número de participantes nos cursos?
6 a 12 mulheres no curso para mães, 6 a 12 crianças no curso para crianças.
Como e até quando posso inscrever-me?
Preenchendo a ficha de inscrição e remetendo-a até o dia 5 de julho para o endereço que se encontra no verso da ficha de inscrição. Havendo vagas, é possível
inscrever-se depois do início do curso.
Quanto custa um curso de alemão MuKi?
O preço total do curso para a mãe e suas crianças é de 300.- francos. A taxa deverá
ser paga no início do curso. Havendo interesse, pode-se parcelar o valor. As mães
que apresentarem outra participante, receberão 30,- Francos de desconto.
Estamos, eu ou minhas crianças, protegidos contra acidentes durante o
curso?
Não. Você precisa ter um seguro próprio contra acidentes e de responsabilidade
civil.
Onde posso obter mais informações?
Schulamt der Stadt Bern (Junto à Secretaria de Educação da cidade de Berna)
Effingerstrasse 21, 3008 Berna, tel. 031 321 64 43, E-Mail: schulamt@bern.ch.
Este prospecto pode ser solicitado em outros 11 idiomas:
http://www.bern.ch/stadtverwaltung/bss/schule

