
*DaZ- Deutsch als Zweite Sprache- o ensino do alemão como segunda língua. 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO 

Escola Primária de Emmen 

 

O município de Emmen e a respetiva escola primária querem de uma forma 
acolhedora e responsável lidar com famílias que se tenham mudado recentemente 
para a localidade. Concretamente e muito importante, com famílias migrantes e sem 
conhecimento da língua alemã. 
As suas crianças especialmente, devem ser informadas o mais rapidamente 
possível sobre competências linguísticas e outras competências relevantes para a 
sua integração, de modo a poderem melhorar as suas oportunidades educativas na 
escola primária, e mais tarde, no ambiente profissional. 
 
 

Procedimento 

Após a entrada na Escola Primária de Emmen, e durante um período compreendido 
de 4 a 6 meses, os alunos frequentam as aulas no centro de integração. A 
frequência das aulas no centro de integração, vai permitir um conhecimento mais 
aprofundado dos alunos, para que na altura certa, os mesmos sejam devidamente 
integrados numa turma regular apropriada.  
 
A colocação dos alunos na respetiva turma regular é feita através de uma seleção, 
tendo como base os seus conhecimentos, a sua idade e o local de Residência. 
Após a sua transferência para a turma regular, os alunos frequentam a seguinte 
aula de apoio, por um período que vai até aos doze meses - DaZ*- aulas intensivas, 
em grupo, no centro de integração. No ensino primário, serão 8 aulas por semana 
de DaZ-intensivo, no ensino secundário serão 10 aulas por semana de DaZ-
intensivo. 

 
No final de doze meses no centro de integração, e no âmbito de como o DaZ é 
estruturado, os alunos irão frequentar na sua escola de atribuição, 4 horas 
semanais de DaZ. 
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Aulas e lições 

A fim de podermos garantir o melhor ensino possível, o número máximo de 12 
alunos por turma não será excedido. 
As aulas têm lugar todas as manhãs e em duas outras tardes, ou seja, no total os 
alunos tem apoio durante 24 aulas. 
Todos os professores e outros especialistas da área de ensino do centro de 
integração trabalham em exígua colaboração. 
 

 

 

 

 

A destacar 

- Aulas intensivas de alemão 
- Criação de bases para uma excelente aprendizagem  

o Aprendizagem e técnicas de trabalho 
o Informação sobre funcionamento/estrutura da escola e funcionamento 

/estrutura da turma 
- Conhecimento sobre como se orientar em diversas áreas (Emmen / Cantão de 

Lucerna / Suíça) 
- Integração social e auto competência 

- Incentivos nos campos da música, matemática, trabalhos manuais e desporto 
 

Objetivos 

- Os alunos passam os primeiros meses na mesma turma e com um professor de 
confiança, ou seja a turma adquire um ambiente familiar. 
- Os pais e tutores são informados através de diversas interações com os 
professores do centro de integração sobre a integração escolar e social dos seus 
filhos. A primeira reunião terá lugar durante as primeiras semanas após a entrada 
dos alunos na escola. Caso os alunos após algumas semanas / meses, se 
encontrem preparados para fazer parte de uma turma regular da escola primária 
ou secundária, uma reunião para a discussão da transferência será agendada. 
- A atribuição dos alunos na nova turma regular é minuciosamente preparada e irá 
sempre de encontro às suas condições atuais. 
 

 

Esta é uma versão reduzida do conceito elaborado pelo Centro de Integração do 
VSE.  


