MuKi Deutsch

Eu aprendo alemão –
e meus ﬁlhos também

portugueŝ
portugiesisch

Cursos de Alemão e de Integração para mães de
língua estrangeira e suas crianças em idade entre 3
e 5 anos.
A prefeitura do município de Köniz oferece, em três localidades diferentes, cursos de alemão para mães e para os
seus ﬁlhos que se encontrem em idade pré-escolar, os assim
denominados MuKi Deutsch.
Se você ainda fala e entende pouco alemão e sua criança
se encontra em idade pré-escolar, então este é o curso mais
indicado para você.
Por qual razão devo aprender alemão?
•
Para eu poder me fazer entender melhor na minha vida
cotidiana.
•
Para eu poder ﬁcar sabendo ainda mais sobre a Suíça.
•
Para eu poder facilitar o contato com outras mães.
•
Para que eu saiba melhor como funciona o sistema
educacional e possa me comunicar ainda melhor com
o professor/a professora sobre o comportamento das
minhas crianças.
•
Para eu poder acompanhar a vida escolar de minhas
crianças de forma mais adequada.
•
Aprendendo alemão, eu dou bom exemplo para minhas
crianças.
Posso me matricular no curso mesmo se eu não souber ler e
escrever?
Não. Para acompanhar o curso, as participantes precisam
saber ler e escrever no alfabeto romano.
Posso me matricular e frequenter o curso caso eu não tenha
morada na comuna?
Basicamente, os cursos se destinam às moradoras da comuna de Köniz. Caso restem vagas, pode-se, entretanto, abrir
uma exceção.
Qual deve ser a faixa etária das crianças para poderem se matricular nos cursos?
Via de regra, as crianças devem possuir idade entre 3 e 5
anos. Crianças mais jovens podem ser aceitas nos cursos
infantis caso a gerente do projeto e as professoras responsáveis estejam de comum acordo.

Em que sentido os cursos Muki Deutsch podem beneﬁciar as
crianças?
•
As cricanças vão ter oportunidade de aprender muitas
coisas novas, podendo também brincar bastante com
outras crianças. As crianças ouvem estórias infantis e
cantam canções, tudo em alemão.
•
O maior benefício é o da criança conseguir e poder aprender alemão, facilitando sua passagem para o infantário
e para a pré-escola.
Como funciona um curso MuKi Deutsch?
O curso começa após as férias de outono e tem duração de
um ano. As aulas de alemão ocorrem duas vezes por semana. O material é entregue durante as aulas. Durante o período
de aulas, suas crianças ﬁcam a encargo de professoras
experientes que lecionam em alemão. Os cursos ocorrem em
Köniz Buchsee, Hessgut Liebefeld und Schliern Blindenmoos.
Como devo proceder minha matrícula? Aonde devo ir?
Preencha o formulário de inscrição e envie-o a tempo para o
endereço indicado no verso do talão. Atente para o prazo ﬁnal
de envio.
Qual é o preço do curso Muki Deutsch?
O curso custa Fr. 245. O pagamento deve ser efetuado no
início do curso.
Onde posso obter mais informações?
Na Fachstelle Bildung der Gemeinde Köniz, Stapfenstrasse 13,
3098 Köniz, Tel. 031 970 92 93.
E-Mail: fachstelle.bildung@koeniz.ch.
Esta brochura pode ser obtida pela internet em diversos idiomas no seguinte endereço:
http://www.koeniz.ch/erwachsenenbildung
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