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2.9.7    INFORMAçÕES sobre ALEMÃO como SEGUNDO IDIOMA (DaZ) 
 
 
Regulamento para o jardim de infância e para a escola primária: 
 
§ 44 Princípio 
Crianças em idade escolar recém-chegadas e de idioma estrangeiro, regularmente são admitidas nas 
classes, na faixa etária adequada. Independente do tempo de chegada no país, as crianças com pouco ou 
nehnum conhecimento do idioma alemão, têm direito a aulas de apoio para alunos de língua estrangeira. A 
direção escolar decide sobre a admição em um dos curso de alemão como segundo idioma, ou seja,  em 
um curso intensivo de alemão ou em uma classe de integração. 
 
§ 45 Cursos de alemão como segundo idioma  
Alunos do jardim de infância e da escola primária, com pouco conhecimento do idioma alemão, frequentam 
os cursos de alemão como segundo idioma, que são realizados em grupos de 2 a 6 alunos.  
Em alguns casos, a direção escolar poderá conceder aulas individuais.  
Estes cursos são oferecidos durante 2 anos no jardim de infância, e posteriormente mais 3 anos na escola 
primária. Com frequência de 2 sessões por semana no jardim de infância e de 1 a 2 sessões na escola 
primária.  
 
§ 46 Curso intensivo de alemão  
Alunas e alunos sem conhecimento do idioma alemão, frequentam no jardim de infância e na escola 
primária um curso de alemão intensivo, em grupos de 2 a 4 alunos. 
Em alguns casos, a direção escolar poderá conceder aulas individuais. 
Por semana escolar, o curso intensivo de alemão abrange: a. no jardim de infância, 4 sessões; b. no 1º e 
2º ano primário, 4 a 6 sessões; c. do 3º ao 5º ano primário, 4 à 8 sessões.   
O curso dura no máximo 1 ano. Após o curso intensivo, as crianças poderão frequentar Por mais 3 anos 
escolares, o curso de alemão como segundo idioma. 
 

• As aulas são lecionadas durante o horário de atividades do jardim de infância. 
 

• Uma professora ou um professor especializada(o) é responsável pelo curso de alemão como 
segundo idioma. No início do ano letivo, os pais receberão uma carta comunicando quando a sua 
filha ou filho, poderá visitar um curso de alemão. 

 

• As aulas de alemão são lecionadas no idioma standard. 
 
• Com o auxílio de gravuras, objetos, movimentos, jogos e canções, as crianças aprendem o idioma 

alemão de uma forma leve e agradável. 

 
 

 


