
Informação do Ministério de

Educação da Região Hochsauerland

Para encarregados de educação, alunas e alunos



Estimados encarregados de educação!

As aulas ministradas na língua materna de origem (HSU) é uma oferta 
gratuita da Região Renânia do Norte NRW. Esta oferta destinase a to-
dos os alunos que são educados num sistema bilingue ou multi lingual, 
ou seja, em Alemão e mais uma língua materna. A língua materna de 
origem é de extrema importância para o desenvolvimento pessoal de 
cada criança. O objetivo das aulas em língua materna de origem é de-
senvolver a escrita e a oralidade na respetiva língua de origem, assim 
como o desenvolvimento de competências pessoais.

Toda informação através:

…adicionalmente sobre as aulas, estas serão normalmente da parte 
da tarde

…Regra geral com a duração entre 3 a 5 horas por semana

…en todos os anos letivos da primeira à décima classe (1-10)

Os professores destacados pela HSU entregarão sempre um compro-
vativo de presença. O aproveitamento obtido nas aulas de português 
será inserido no certificado académico. Os alunos que concluem o 



grau académico secundário I farão um exame na língua materna. Os 
resultados do exame HSU aparecerão nos certificados sob o campo 
„Weitere Sprachen“ (outras línguas).

Para as inscrições nos cursos HSU preencha por favor o formulário de 
inscrição que encontrará ou na secretaria da escola do seu educando, 
ou através do seguinte link: http://live.hochsauerlandkreis.de/buergerser-
vice/schule_bildung/schul- amt_fuer_den_hsk/117180100000104447.
php) o formulários deverão ser entregues na escola.

Para mais informação estamos ao seu dispor:

Schulamt für den Hochsauerlandkreis

(Ministério da Educação da Região Hochsauerland)

Contacto:

Consultora Integração pela Formação,

Frau Preckel

christiane.preckel@hochsauerlandkreis.de



1. Escola da criança

2. Professores HSU

3. Frau SAD’in Nolte
Martina.nolte@hochsauerlandkreis.de

4. Consultora Integração pela Formação

Frau Preckel
christiane.preckel@hochsauerlandkreis.de

5. Homepage da a Região Renânia do Norte - NRW

6. www.schulministerium.nrw.de
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