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Aviso importante
Caros pais e encarregados de educação,
O domínio da língua alemã é um dos fatores mais importantes para o sucesso escolar do
seu filho. Um bom conhecimento do alemão constitui também uma base fundamental para a
continuação da escolarização e para a entrada na vida profissional.
Na escola, as crianças que não falam alemão como língua materna podem frequentar a aula
de «Alemão como segunda língua» («Deutsch als Zweitsprache» ou DaZ), um apoio eficaz na
aprendizagem deste idioma. Contudo, observamos que as crianças só atingem um domínio
suficiente do alemão se, também fora da escola, tiverem o máximo contacto possível com
o suíço-alemão ou o alemão. Mas, para tal, precisam da ajuda dos pais ou dos encarregados
de educação! Neste sentido, aqui ficam as nossas recomendações:
… Nos tempos livres, brincar com crianças que falem suíço-alemão ou alemão (1).
… Ter uma ama que fale suíço-alemão ou alemão (2).
… Frequentar cantinas («Mittagstisch») e infantários onde se fale sobretudo suíço-alemão ou
alemão (3).
… Nos tempos livres, praticar uma atividade no clube desportivo ou musical suíço local (4).
… Requisitar livros em alemão na biblioteca e lê-los (5).
A visualização passiva de filmes e programas em alemão pode ajudar crianças a compreender
melhor a língua. Contudo, para que a criança possa falar melhor o alemão e tenha um melhor
domínio da língua, o ver filmes e programas em alemão não é de forma alguma suficiente! Os
pontos 1 a 5, mencionados antes, surtem um efeito muito maior!
Em geral, o mais simples é aprender suíço-alemão ou alemão antes da entrada no
jardim-de-infância. Se os seus filhos ainda tiverem essa idade, os pontos 1 a 3 são de
particular importância.
Agradecemos a atenção dispensada a estas informações importantes para o futuro dos seus
filhos.
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