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Informações sobre o Ensino de Língua de Origem para o ano letivo de 2020/21  
 
 
Estimados encarregados de educação, 
 
Com as informações que se seguem, gostaríamos de vos esclarecer acerca do Ensino da 
Língua de Origem em Português e também explicar-vos quais os aspetos que merecem a 
vossa atenção ao fazerem a inscrição  dos vossos educandos.  
 
A quem se destina o Ensino da Língua de Origem? 
Destina-se a crianças e jovens com conhecimentos prévios de Português que frequentam 
a escola, desde o primeiro ao décimo ano de escolaridade. Trata-se de uma disciplina 
opcional e, portanto, não é opbrigatória. 
  
Onde é ministrado este ensino?  
As aulas são ministradas em escolas centrais. Podem consultar a listas dessas escolas 
abrindo o seguinte link: 

https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-
mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen 

Poderão ainda obter mais informações junto da Embaixada de Portugal em Berlim, do 
Consulado Geral de Portugal em Estugarda ou dos Serviços de Apoio e Coordenação  
para a disciplina de Português (v. abaixo). 
 
Quando devo inscrever o meu educando?  
Primeiramente deve procurar na lista de escolas com ensino de Português, aquela que fica 
mais perto da sua residência e/ ou da escola que o seu educando diariamente frequenta. 
Se a escola que escolheu estiver sinalizada com um K, terá de fazer a inscrição junto do 
Consulado Geral de Portugal em Estugarda: joao.bicho@camoes.mne.pt . 
O prazo para as inscrições foi excecionalmente prolongado até ao dia 31 de maio de 
2020. Em seguida, deverá preencher o formulário para a inscrição (inscrição, página 1) e 
fazer uma fotocópia deste documento. Um dos formulários recebe a escola que o seu 
educando frequenta diariamente, o segundo deve ser entregue na escola onde as 
aulas de Língua Portuguesa são ministradas.  Este formulário tem que ser entregue 
nas escolas até ao dia 31 de agosto de 2020. 
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Se a escola que escolheu estiver sinalizada com um H, preenche o mesmo formulário e 
faz também uma fotocópia. Um dos formulários recebe a escola que o seu educando 
frequenta diariamente, o segundo deve ser entregue na escola onde as aulas de 
Língua Portuguesa são ministradas.  Este formulário tem que ser entregue nas 
escolas até ao dia 1 de agosto de 2020, ou seja, antes das férias de verão. 
 
Como preencho corretamente o formulário para a inscrição? 
Junto a “Eltern” (encarregados de educação/pais) escreva o seu nome (apelido e 
nome próprio), morada (rua, número da porta, código postal e localidade), número do 
telefone e, caso queira, também a morada eletrónica (e-mail). 
Junto a “Schüler/-in” (aluno/aluna) escreva o nome do seu educando (apelido e nome 
próprio), a data de nascimento, a escola que frequenta diariamente, o ano e a turma.  
Depois escolhe com um X Português, Escreva o nome da escola central em que o seu 
educando irá frequentar as aulas de Português e ainda o nome da localidade onde 
essa escola fica.   
Não se esqueça de escrever o local e a data no formulário e da sua assinatura  antes 
da entrega. Depois de feita a inscrição, a participação nas aulas é obrigatória.. 
 
Como posso desistir da participação do meu educando?  
Uma desistência da participação só é possível para o ano letivo seguinte. Deverá 
fazer um pedido informal, por escrito, no final do ano letivo. A direção da escola que 
o seu educando frequenta diariamente terá que assinar esse pedido, para que este 
seja confirmado. 
 
Como é feita a avaliação dos alunos?  
Nos cursos sob a responsabilidade do país de origem (K), os encarregados de 
educação têm que entregar um pedido (Antrag auf  Zeugniseintrag) para que a 
avaliação na disciplina de Português conste do boletim de notas da escola alemã que o 
seu filho frequenta diariamente. 
O formulário para tal pedido encontra-se na nossa Homepage na rubrica Downloads: 

https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-
mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen 

 

No boletim de notas, o seu educando terá então uma destas variantes de avaliação:  
teilgenommen (tg), ou seja participou; mit Erfolg teilgenommen (mEtg), ou seja, 
participou com resultado; mit gutem, Erfolg teilgenommen (mgEtg), ou seja, participou 
com bons resultados. Não são possíveis notas numéricas. 
 
Os alunos das primeiras e segundas classes terão também uma apreciação do seu 
aproveitamento. Não serão dadas notas numéricas. 
Esperamos ter respondido às suas perguntas. No entanto, caso haja algo a esclarecer 
ou caso necessite de ajuda, aconselhamos que entre em contacto com o 
Fachberaterzentrum: 

Fachberatung für Portugiesisch, Frau Cristina Arad: Tel. 069 38989-118 
E-Mail: MariaCristina.Arad@kultus.hessen.de 

 

Com os melhores cumprimentos 
 
Claudia Molnár 
Leiterin des Fachberaterzentrums für Herkunftssprachen, 
Mehrsprachigkeit und schulische Integration 


