Aulas de Língua de Herança
na Renânia do Palatinado
Caros pais:
Na Renânia do Palatinado vivem muitas crianças e adolescentes
que crescem num ambiente multilingue. Provavelmente também
em vossa casa se fala uma língua materna que não é o alemão.
De forma a promover o multilinguismo, a Renânia do Palatinado oferece aulas de Língua de
Herança em 18 idiomas a crianças em idade escolar da primeira à décima classe. Nestas
aulas, a par de desenvolverem a sua competência oral, as crianças aprendem a ler e escrever
na sua Língua de Herança. Além disso, cultura e geografia do país de origem são também
temas obrigatórios do currículo. Como se trata de uma disciplina de opção, o trabalho
realizado em aula é sujeito a avaliação. No caso de decidirem aceitar esta oferta, devem
manifestar esta intenção junto dos diretores de turma dos vossos filhos e pedir que estes
sejam inscritos nas aulas de Língua de Herança que gostariam que eles frequentassem.
Atualmente a Renânia do Palatinado oferece aulas de Língua de Herança nestes idiomas:










albanês
árabe
bósnio
búlgaro
chinês
farsi
grego
italiano
croata











curdo
polaco
português
romeno
russo
sérvio
espanhol
turco
húngaro

Matrícula: é sempre na Primavera e vale para o ano letivo seguinte. As datas específicas
podem ser obtidas nas escolas que as crianças frequentam ou através do servidor eletrónico
do Ministério da Educação da Renânia do Palatinado
https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html.
Por favor, respeitem os prazos de inscrição estabelecidos. Matrículas posteriores só serão
aceites em casos excecionais. No início do ano letivo a escola deve informá-los sobre onde
e quando é que as aulas serão lecionadas. No caso do português, as aulas serão sempre da
parte da tarde. A matrícula nas aulas de Língua de Herança é voluntária, mas a frequência
das mesmas, após a sua concretização oficial, é obrigatória, pelo menos, por um ano. As
notas referentes a esta disciplina de opção serão incluídas no boletim de avaliação semestral.
O(s) diretor(es) de turma ou da escola dos vossos filhos podem comunicar-vos quais as
ofertas atuais de aulas de Língua de Herança na vossa região.
Resta-me sublinhar que é com muito prazer que vos convido a aceitarem esta oferta.

Dr. Stefanie Hubig
Ministra da Educação

Contactos dos responsáveis pelo Ensino de Língua de Herança na
Direção
de
Supervisão
e
Serviços
(Aufsichtsund
Dienstleistungsdirektion).
Região de Trier
Ursula Biehl
Telefone: 0651 9494-315
E-Mail: ursula.biehl@add.rlp.de
Região de Koblenz
Patricia Schon-Ohnesorge
Telefone: +49 261 20546-13444
E-Mail: Patricia.Schon-Ohnesorge@add.rlp.de
Região de Neustadt a. d. Weinstraße
Stefanie Hackmann
Telefone: 06321 99-2409
E-Mail: Stefanie.Hackmann@addnw.rlp.de

Contacto para o Ensino de Língua de Herança no Instituto
Pedagógico do Estado (Pädagogischen Landesinstitut)
Beata Hülbusch
Telefone: 0671/9701-1654
E-Mail: beata.huelbusch@pl.rlp.de

Informações atuais e outras indicações podem ainda ser consultadas no
servidor eletrónico do Ministério da Educação da Renânia do Palatinado
https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html
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