ENSINO DE LÍNGUA MATERNA
Enheten för
flerspråkighet, EFF
• Destinado as escolas
públicas e privadas.
• Ensino de língua materna
nas escolas básicas,
básicas especiais, escolas
secundárias e secundárias
especiais.
• Apoio à língua materna
nas pré-escolas.
• Guia de estudo na língua
materna.

Exame de
conhecimentos na
disciplina de língua
materna ou curso
de língua materna.

flersprakighet.uppsala.se
018-727 20 26

•

flersprakighet@uppsala.se

• Tarefas de mapeamento
na língua materna.

Enheten för flerspråkighet

• Apoio introdutório na
língua materna.

Quem pode frequentar a disciplina
língua materna?
(Nota: Não se aplica às línguas minoritárias
nacionais)

Enheten för flerspråkighet
(EFF) coordena o ensino de
Língua materna em Uppsala.

Um aluno que tenha um responsável com
uma língua materna diferente do sueco pode
receber instrução na língua materna se:
1. O aluno usa a língua diariamente em casa,
e
2. O aluno possui conhecimentos básicos da
língua.
O aluno deve falar e compreender a língua. O
ensino é na língua materna e segue um
programa nacional.

Línguas minoritárias nacionais
A Suécia tem as seguintes línguas
minoritárias: finlandês, meänkieli, sami,
romani e iídiche. Para poder cursar uma
língua minoritária nacional, o aluno deve
pertencer ao grupo minoritário. O aluno não
precisa falar o idioma em casa ou ter
conhecimentos básicos do idioma. Existem
dois programas e no aplicativo se pode
escolher se o aluno vai estudar como falante
de língua materna ou como iniciante.

Conhecimentos básicos
É necessário ter conhecimentos básicos para
todas as línguas, exceto as línguas
minoritárias. O professor avalia os
conhecimentos básicos do aluno no início do
ano letivo. Tanto a compreensão auditiva
quanto a habilidade oral são avaliadas.
Informações sobre o que são conhecimentos
básicos podem ser encontradas no site da
EFF.

Como se inscrever
É o responsável do aluno que faz a inscrição.
Os formulários estão disponíveis na escola e
também no site da EFF. Preencha o
formulário, assine e envie para a escola do
aluno. O diretor deve aprovar a inscrição e,
em seguida, a escola deve enviá-la à EFF, o
mais tardar até 15 de junho para o próximo
ano letivo. As inscrições que chegarem após
15 de junho não são garantidas.

Como funciona o ensino de Língua
materna
Em Uppsala, o ensino da língua materna
ocorre depois do tempo normal de aula. As
aulas são assim agendadas fora do horário
de aula, muitas vezes após o final do dia
escolar. Os alunos dos anos F-5º têm aulas
em suas escolas. Os alunos do 6º ao 9º
anos reúnem-se em grupos numa escola
específica, ao final da tarde ou à noite. O
aluno se dirige à escola designada. Se o
aluno não tiver um passe de ônibus
(autocarro), o professor de língua materna
lhe entregará um passe.

Mais Informações
No site da EFF, você encontrará mais
informações sobre o ensino da língua
materna em Uppsala.

flersprakighet.uppsala.se

