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Quadro de Referência para o
Ensino de Língua e Cultura de Herança
Introdução
A promoção das competências plurilinguísticas e competências interculturais é uma das tarefas
essenciais da escola. O ensino de Língua e Cultura de Herança (LCH), oferecido em caráter
complementar pela escola pública, também busca alcançar esta meta. Nas aulas de LCH, as
crianças e jovens bilíngues desenvolvem suas competências em sua língua de origem. Além disso,
adquirem conhecimento sobre seu atual meio ambiente e sobre sua cultura de origem, que inclui
história, geografia, literatura e tradições. No cantão de Zurique o ensino de LCH é oferecido e
mantido, há mais de quarenta anos, por entidades governamentais dos países de origem ou por
entidades gestoras do setor privado, as quais contam com apoio logístico e pedagógico da Direção
Cantonal de Ensino.
A Secretaria de Educação do cantão de Zurique, em colaboração com as entidades gestoras e
outros especialistas externos, elaborou um quadro de referência que tem como objetivo a
unificação dos currículos das diversas entidades, aproximando-os ao padrão curricular do cantão
de Zurique. Após procedimento de consultas, o quadro de referência obteve o consenso dos
representantes de entidades educacionais de Zurique e das entidades gestoras dos cursos de
LCH, tendo sido aprovado pelo Conselho de Educação em 3 de dezembro de 2002 e publicado no
ano seguinte. Pouco tempo depois despertou o interesse de outros cantões, que passaram a
utilizá-lo como referência.
O Ensino de LCH no cantão de Zurique obteve um novo embasamento jurídico através da
Legislação do Ensino público obrigatório de 2005 e do Regulamento do Ensino Fundamental de
2006. A presente revisão do quadro de referência leva em consideração essas mudanças, na
medida em que inclui o nível jardim da infância. Ao mesmo tempo, logra a ampliação e o
aprimoramento tanto do conteúdo quanto da linguagem, através da atuação de professores de
LCH e especialistas externos. Esta nova versão conta igualmente com a aprovação de todas as
entidades gestoras reconhecidas, tendo sido adotada pelo Conselho de Educação em 28.02.2011.
Com relação à estrutura desta publicação: o capítulo 1 expõe o significado e os objetivos do
quadro de referência. O capítulo 2 apresenta uma retrospectiva do desenvolvimento do ensino de
LCH no cantão de Zurique. O Quadro de referência LCH, baseia-se, em sua estrutura, no currículo
da escola pública de Zurique. O capítulo 3 descreve suas diretrizes e o capítulo 4 os conceitos
didáticos. Os capítulos 5 e 6 dedicam-se às áreas de ensino «Língua» e «O ser humano e meio
ambiente», descrevendo em primeiro lugar o significado de cada área, definindo a seguir as metas
a serem atingidas ao final dos onze anos de escolaridade obrigatória. Objetivos gerais e
específicos para cada etapa do curso não constam deste currículo, sendo esta tarefa de
competência das entidades gestoras e respectivos professores. O capítulo 7 limita-se, portanto, a
considerações gerais para cada etapa do curso, fornecendo uma visão geral sobre temas
apropriados para o ensino.
O glossário (capítulo 8) visa explicar em detalhes todos os termos do texto que estão em itálico.
Entre as definições mais importantes destacam-se as seguintes: a língua, na qual o ensino de LCH
é ministrado, é, para a maioria das crianças sua primeira língua (antes chamada língua materna);

3

Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur (HSK) | Portugiesisch

para algumas crianças, entretanto, trata-se de uma segunda língua. Por questões de praticidade o
presente currículo refere-se à língua de ensino como língua de herança (também chamada língua
de origem).
Assim, também são consideradas bilíngues crianças que falam mais que duas línguas. Entende-se
como cultura de origem/cultura de herança de uma criança a cultura do país ou etnia da qual sua
família é oriunda – mesmo tendo a criança crescido na Suíça. O mesmo aplica-se ao conceito de
país de origem.
O apêndice (capítulo 9) contém as bases jurídicas para o ensino de língua e cultura. Além disso,
foi adicionada uma descrição dos procedimentos, métodos e formas de organização dos cursos,
elaborada pela Secretaria de Educação.
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1 Objetivo do Quadro de Referência
Este quadro de referência foi criado com o intuito de alinhar os objetivos dos cursos LCH às
necessidades atuais das crianças bilíngues, ajustando-os ao currículo da escola pública de
Zurique. Sua utilização tem três finalidades:
Em primeiro lugar, o quadro de referência é útil aos gestores dos cursos LCH como ferramenta
para desenvolverem seus próprios currículos, aproximando-os ao currículo da escola pública.
Cursos novos patrocinados por entidades gestoras não governamentais, podem ter seus currículos
elaborados, seguindo o quadro como orientação. As entidades gestoras governamentais que, no
entanto, já possuem currículos definidos pelo ministério de educação do país de origem, ajustam,
se necessário, seus conteúdos de tal forma que não entrem em contradição com conteúdos
relevantes do quadro de referência. Todas as entidades gestoras têm liberdade para estabelecer
as metas individuais e escolher dentre os temas sugeridos no quadro de referência, de acordo com
suas necessidades e exigências. Como todas as entidades dispõem de apenas duas a quatro
lições por semana e geralmente, os grupos são heterogêneos com relação a faixa etária, prérequisitos linguísticos e desempenho, é necessário que cada entidade defina suas prioridades.
Em segundo lugar, o quadro de referência serve como base para a Secretaria de Educação ao
examinar solicitações de reconhecimento de entidades gestoras de LCH. São reconhecidas
apenas as entidades cujo currículo e métodos de ensino correspondam ao quadro de referência.
Através desta função no processo de reconhecimento, o uso do atual quadro de referência tornase obrigatório para as entidades reconhecidas: ele define o parâmetro no qual elas devem
estabelecer seus objetivos e conteúdos no currículo e incorporá-las em seu próprio curso.
Em terceiro lugar, o quadro de referência pode ser utilizado como veículo de comunicação entre
todas as partes interessadas: oferece às entidades gestoras, aos professores, às autoridades
locais e cantonais bem como às instituições de ensino uma base comum para as condições,
objetivos, conteúdos e termos específicos do ensino de LCH.
Este quadro de referência curricular foi elaborado de acordo com as condições atuais e requisitos
vigentes no cantão de Zurique. Informações sobre o ensino de LCH em outros cantões estão
disponíveis no banco de dados da Conferência Suíça de Diretores Cantonais de Educação
(Schweizeriche Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren-EDK). Além disso, é possível
incluir no ensino de LCH instrumentos internacionais que têm sido desenvolvidos para o ensino da
língua estrangeira. Trata-se aqui, principalmente, do quadro comum europeu de referência, que foi
1
concretizado através do Portfolio Europeu de Línguas.

1

O banco de dados da EDK encontra-se aqui: http://www.edk.ch/dyn/19191.php. Informação sobre o Portfolio Europeu de
Línguas: www.sprachenportfolio.ch.
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2 O ensino de LCH do início até hoje
Por iniciativa de refugiados políticos da Itália na década de 30 do século passado, surgem no
cantão de Zurique os primeiros cursos de língua e cultura maternas. Com o crescimento da
imigração italiana o número dos cursos passa a aumentar continuamente. No final dos anos 60 e
início dos anos 70, associações de pais de outras nações começam igualmente a desenvolver e
oferecer programas semelhantes. Pouco a pouco, os respectivos países de origem passam a
assumir a organização dos cursos. Em 21 de junho de 1966 o Conselho de Educação toma a
primeira decisão a respeito do assunto, permitindo, em caráter provisório, a realização de tais
cursos nas salas de aula da escola pública. A permissão, entretanto, restringe-se ao curso de
italiano que além do mais, não pode ser ministrado durante o ”horário escolar regular”.
Em decisão posterior, de 16 de maio de 1972, o Conselho de Educação concede às comunidades
escolares a liberdade de integrar os cursos de italiano e espanhol ao horário regular. No mesmo
ano, a conferência suíça dos diretores cantonais de ensino (EDK) recomenda a permissão de duas
lições de LCH durante o horário regular.
Em 1982, o Consulado Geral da Itália e o Consulado Geral da Espanha, bem como um “grupo de
coordenação da Associação de Pais Estrangeiros no Cantão de Zurique”, solicitam ao Conselho de
Educação a inclusão dos cursos LCH nas escolas de todo o cantão bem como a permissão para o
registro das notas de LCH no histórico escolar.
Por decisão de 8 de novembro de 1983, o Conselho de Educação atende a esta solicitação e
autoriza, em fase experimental, a realização de cursos de todas as nacionalidades. Esta nova
regulamentação vem incrementar os cursos, tornando-os mais conhecidos. Ao mesmo tempo, os
patrocinadores dos cursos, as autoridades escolares e o quadro docente começam a trabalhar de
forma coordenada (desenvolvimento de currículos específicos para LCH e material didático, cursos
de extensão, projetos piloto). Após uma fase experimental de oito anos são avaliados os dados e
como resultado surge o regulamento para “a realização de cursos de Língua e Cultura Maternas”,
adotado pelo Conselho de Educação em 11 de junho de 1992. Esta deliberação consolida o ensino
de língua e cultura na escola pública obrigatória. Além disso, permite pela primeira vez, que a
Secretaria de Educação reconheça entidades gestoras não governamentais. Tal regulamento é
revogado após o ensino de LCH ter obtido um novo embasamento jurídico através da legislação do
ensino fundamental público de 2005 e do regulamento do ensino fundamental público de 2006.
Voltando aos anos 80, além da Itália e da Espanha, poucos países de imigração oferecem os
cursos de LCH: Iugoslávia, Turquia, Grécia e Portugal. Somente a partir dos anos 90
gradativamente outras entidades passam a organizar e oferecer os cursos. No ano letivo
2010/2011, 22 entidades gestoras são portadoras do reconhecimento da Secretaria de Educação.
As tabelas a seguir apresentam os cursos das organizações reconhecidas pela Secretaria de
Educação. Além destes, há cursos em outras línguas, organizados por grupos nãogovernamentais, cujo pedido de reconhecimento, até o momento, não foi apresentado à Secretaria
de Educação.
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Ensino de LCH oferecido por Consulados e Embaixadas (com base em 2011):
croata

grego

português
(Portugal)

esloveno

húngaro

sérvio

espanhol
(Espanha)

italiano

turco

Ensino de LCH oferecido por entidades não-governamentais:
albanês

coreano

francês

árabe

curdo
(Sorani)

português
(Brasil)

bósnio

espanhol
(América Latina)

russo

búlgaro

finlandês

sueco

chinês

Após o Conselho de Educação ter adotado o Regulamento LCH em 1992, o número de alunos
aumenta rapidamente. No ano letivo 2009/2010, pela primeira vez, este número supera a casa dos
10.000 alunos. O número de participantes varia consideravelmente dependendo do grupo
linguístico e de diversos fatores como: o tamanho do grupo linguístico, a situação organizacional e
financeira das entidades gestoras, o apoio do país de origem, etc.
O formato dos cursos de LCH também varia. Essa diversidade reflete-se no fato de que as
entidades gestoras e grupos linguísticos diferem em muitos aspectos – por exemplo, a visão da
educação, as razões para a imigração ou fuga, a experiência pessoal e histórica ou as
perspectivas e expectativas de vida na Suíça.
Originalmente, o ensino de LCH deveria servir em caso de um provável retorno ao país de origem,
para facilitar a reintegração da criança na escola. Com o tempo, altera-se o contexto migratório dos
alunos e, assim, o objetivo do ensino: a experiência mostra que apenas uma parcela muito
pequena dos alunos regressa ao país de origem.
Torna-se um dos objetivos do curso, portanto, apoiar crianças da primeira e segunda geração de
imigrantes em sua integração na sociedade local. Com o tempo, também passam a frequentar o
curso crianças de famílias binacionais para as quais nem a integração nem o “retorno” são temas
relevantes. Estabelecia-se assim simultaneamente, para todos os alunos, o incentivo ao
bilinguismo e à língua de origem, como meta independente (autônoma) e importante. O curso
acata desta forma as noções pedagógicas apoiadas em resultados da prática e da pesquisa, de
que o bilinguismo constitui um potencial que, quando estimulado, traz benefícios não só para o
indivíduo, mas para toda a sociedade.
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A dimensão deste potencial pode-se calcular pelo fato de que, no cantão de Zurique, uma em cada
três crianças cresce com duas línguas (base 2008, com tendência a aumentar). Hoje o ensino de
LCH está aberto para todas as crianças, independente de sua nacionalidade, desde que sua
primeira língua ou língua de família corresponda à língua de aprendizagem. Estas novas metas
refletem-se em evoluções recentes, tais como o modelo "HSKplus", que se concentra na
cooperação educacional. Neste modelo os professores de LCH trabalham com o corpo docente da
2
escola pública, por exemplo em forma de “Teamteaching” ou em trabalhos envolvendo os pais.

2

Vide brochura «poliglota e intercultural. Exemplos de cooperação bem sucedida entre professores de Língua e Cultura
de Herança e a escola pública» publicada pela Secretaria de Educação do cantão de Zurique, 2011.
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3 Significado e fundamentos
3.1 Significado
Nas aulas de língua e cultura de herança, crianças e jovens aumentam as competências
comunicativas em sua língua de origem (não alemã). Esta é geralmente sua primeira língua, mas,
em alguns casos, pode tratar-se de uma segunda língua. Além disso, os alunos aprofundam seus
conhecimentos sobre sua cultura de origem e seu meio ambiente. Refletem sobre sua própria
situação em torno a diferentes ambientes e desenvolvem suas capacidades de interação e
integração na sociedade – seja na Suíça ou eventualmente em seu país de origem (caso para lá
retornem no futuro).
Através das aulas, recebem suporte abrangente em seu desenvolvimento cognitivo, linguístico,
social e emocional.
O nome Língua e Cultura de Herança foi mantido neste quadro de referência, apesar de ser
literalmente impreciso: apenas uma minoria das crianças que frequentam estas classes tem, clara
e exclusivamente, o país de origem como sua pátria. A maioria delas, muita vezes, é nascida na
Suíça e circula por esses diversos ambientes.
3.2 Fundamentos
• O ensino de LCH desenvolve o aprendizado da língua de herança dos alunos e alunas – de
acordo com sua faixa etária, conhecimentos prévios e nível de desempenho.
• O ensino de LCH reforça a consciência de que o bilinguismo constitui uma vantagem potencial
para os estudantes. O plurilinguismo é valorizado positivamente, como um bem social.
• O ensino de LCH fornece apoio a crianças e jovens para lidar com os diferentes aspectos da
identidade, decorrente das filiações a diferentes culturas, tradições e histórias. Nas aulas, as
experiências individuais e conhecimentos, tanto em relação à cultura de herança como à cultura
suíça, são aprofundados e refletidos. Isso inclui valores e normas, história ou religião.
Ensinamentos de cunho religioso e ideologias político-partidárias, porém, não fazem parte das
aulas.
• As aulas fortalecem os alunos e alunas em sua capacidade de lidar com conflitos, suas
competências interculturais e sua capacidade de julgamento. Promove uma atitude aberta, não
discriminatória e respeitosa.
• O ensino LCH favorece a integração das crianças provenientes de um contexto de imigração na
escola pública, durante o ensino fundamental.
• Os cursos criam condições para que os estudantes possam beneficiar-se de suas competências
interculturais e plurilinguísticas (poliglotas), utilizando-as em sua formação e profissão futura,
seja na Suíça ou em seu país de origem.
• As aulas pretendem facilitar a comunicação das alunas e alunos com seus familiares e também
a orientação em seu de país origem, podendo auxiliar na reintegração, em caso de retorno ao
país de origem.
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• O ensino orienta-se nos dez princípios básicos indicados no programa didático do Cantão de
Zurique como um modelo para o ensino fundamental: interesse pelo conhecimento, autonomia,
boa vontade para assumir responsabilidade, compromisso em empenhar-se, capacidade de
diálogo e solidariedade, consciência das tradições, consciência ecológico-ambiental,
criatividade, capacidade de julgamento e de crítica, franqueza e serenidade.
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4 Princípios didáticos
4.1 Formação elementar e global
Para as aulas de língua e cultura de herança, são selecionados conteúdos importantes e
significativos. Estes devem despertar o interesse da criança por fazer suas próprias perguntas e
elaborar respostas adequadas. Uma vez aprendidos, os mesmos são retomados em outros
contextos, ampliados e consolidados.
O ensino é baseado nas experiências e interesses das crianças, visando a despertar novos
interesses. As aulas procuram possibilitar um contato direto com o objeto de aprendizagem,
conectando esse aprendizado com o uso da língua. As etapas do ensino-aprendizagem e as
tarefas respeitam, na medida do possível, o nível de competência individual de cada aluno e aluna.
As aulas servem-se das oportunidades decorrentes do fato de essas crianças movimentarem-se,
de modo particular, entre diferentes linguagens, modos e ambientes. As lições procuram utilizar as
experiências individuais dos alunos e alunas e mantêm a comparação como um princípio didático
básico. Ao comparar a língua de herança com a alemã, aprofundam as habilidades em ambas.
Através da comparação entre os diferentes mundos, aprofundam o entendimento de semelhanças,
diferenças e de suas principais características. De grande ajuda para essa sensibilização
3
intercultural e linguística, são os conceitos, conhecidos como ELBE .
Durante as aulas, os elementos lúdicos de comunicação oral têm seu lugar. Na educação infantil, a
abordagem se dá basicamente através da brincadeira.
O curso procura capacitar alunas e alunos a, gradualmente, tornarem-se independentes em seu
processo de aprendizagem.

4.2 Avaliação dos alunos e alunas
A partir do segundo ano do ensino fundamental, os alunos e alunas recebem uma nota por seu
desempenho e progressos no curso de língua e cultura de herança. Ao final de cada semestre do
ano letivo, os professores de LCH das instituições reconhecidas preenchem, para cada criança,
um formulário-atestado (oficial) com a nota, que é enviado ao respectivo professor de classe. Este,
4
por sua vez, transcreve a nota no histórico escolar (Zeugniss) da escola pública de Zurique .
Crianças que frequentam as classes de educação infantil e do primeiro ano não recebem notas. Os
professores de LCH podem fazer uma reunião com os pais, para informá-los sobre o progresso de
aprendizagem de seus filhos.
As notas fornecem informações sobre o grau em que uma aluna ou um aluno do curso de LCH
atingiu as metas de aprendizagem e sobre o progresso que tem sido feito. O professor é livre para
avaliar, também, as quatro competências: ouvir, ler, falar e escrever e o conhecimento alcançado
em história e geografia / o ser humano e o meio ambiente, sendo-lhe facultativo, apesar de
recomendável, o preenchimento do quadro apropriado no formulário-atestado.

3

ELBE representa Eveilauxlangues – Language awareness – Begegnung mit Sprachen. Essa abordagem não se
concentra na aquisição de línguas e suas estruturas. O foco está no explorar, comparar e descobrir as línguas. Para
tanto, há vários materiais didáticos adequados.
4
Conforme § 8 do regulamento sobre a emissão do hstórico escolar (Zeugnisreglement) de 1 de Setembro de 2008.
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A avaliação reporta-se aos objetivos da grade curricular estabelecida pela instituição que oferece o
curso. Este plano orienta-se no presente quadro de referência de ensino. A nota declara o
desempenho na aprendizagem do conteúdo das aulas – não se refere ao comportamento,
participação e pontualidade. A escala de notas, para avaliação de desempenho, é basicamente a
mesma utilizada na escola pública do Cantão de Zurique.
A avaliação considera o desempenho global de uma criança em sala de aula. Abrange não apenas
o desempenho em exames/provas formais, mas baseia-se, também, nas observações feitas pelo
professor em sala de aula. Consequentemente, não é apenas o resultado da média de notas em
testes individuais.
Como material de apoio – dentro do possível em acordo com o professor de classe – o Portfolio
Europeu de Línguas (ESP) pode ser usado, servindo para o aluno autoavaliar-se e documentar as
competências adquiridas. Pode ser usado também como instrumento para definir as próprias
metas para a aprendizagem futura.
A pedido do respectivo professor de classe, os professores de LCH podem auxiliar na avaliação
das alunas e alunos (especialmente em relação a decisões sobre a continuidade escolar a ser
seguida).

4.3 Lição de casa (Tarefas para casa)
A lição de casa pode ser um apoio no processo de aprendizagem, propiciando uma forma de lidar
com o objeto de aprendizagem fora da classe. As crianças devem realizar a lição de casa, via de
regra, sem ajuda direta dos pais na solução dos desafios propostos. No entanto, pode fazer
sentido envolver os pais e aproveitar suas competências linguísticas de origem – em tarefas de
casa que envolvam interação dialógica ou que sejam lúdicas. Espera-se também que os pais se
interessem pela aprendizagem realizada na sala de aula de seus filhos. O professor deve levar em
consideração as capacidades individuais de seus alunos ao passar as tarefas. Deve evitar
sobrecarregar o aluno e motivá-lo com desafios apropriados.

4.4 Materiais de ensino e apoio às aulas
Os materiais didáticos e de apoio ao ensino são selecionados pelos gestores dos cursos e
colocados à disposição de professores e alunos. Devem levar em conta as diferentes habilidades e
metas de aprendizagem e as situações específicas (bilinguismo, contexto de imigração) dos
alunos. Eles irão ajudar a atender às demandas do programa deste quadro de referência de
ensino, no qual devem basear-se.

4.5 Escolha da metodologia
A escolha do método de ensino a ser utilizado na estrutura das aulas é de livre escolha do
professor, tendo em conta os princípios didáticos deste quadro de referência. Os professores
selecionam o método que, em determinadas situações de aprendizagem, é o mais adequado para
atender aos objetivos específicos e conteúdos, bem como aos alunos e ao professor. Importante é
garantir o uso de uma variedade de abordagens metodológicas, como a aula frontal (instrução
direta), a aprendizagem por descoberta (cognitivo-construtivista), o trabalho planejado, trabalho em
projetos, o trabalho em parceria (duplas, grupos), etc.
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A escolha do método deve levar em conta a frequente heterogeneidade do grupo de alunos de
uma classe de LCH, que pertencem a diferentes faixas etárias, provêm de diferentes escolas,
possuem diferentes biografias e diferentes níveis de competências linguísticas.

4.6 Neutralidade política e confessional
O ensino de LCH é neutro do ponto de vista político e confessional. Tem uma visão de mundo
pluralista e renuncia a toda doutrinação política e nacionalista. Caso for tratar de algum tema
ligado à religião, seu objetivo é o conhecimento das religiões e não um compromisso com uma fé
particular ou ações religiosas.
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5 Área de ensino «Língua»
5.1 Significado e peculiaridades desta área de ensino
O ensino de LCH ocorre no padrão culto da língua correspondente. Ele envolve os conhecimentos
prévios que as crianças trazem de sua língua de herança, os quais diferem de pessoa para pessoa
e podem conter, também, elementos de dialetos regionais.
As competências de uma criança em sua língua de herança podem corresponder às de uma
primeira língua ou à segunda língua. Considerando-se esse fator, os professores procuram
individualizar suas instruções sempre que possível e necessário, utilizando elementos da didática
voltados para o ensino da língua de herança como primeira língua, como segunda língua ou como
língua estrangeira.
Crianças e jovens ampliam a própria compreensão linguística, desenvolvendo uma análise
comparada – de acordo com seu nível – entre a língua de aprendizagem e a língua alemã. Eles
são levados a compreender as principais interferências e analogias entre estas línguas.
O uso da norma culta da língua do país de origem é importante para a aprendizagem das regras
ortográficas e gramaticais. Os alunos e alunas aprendem a ortografia e a gramática, porém de
forma funcional, a partir dos gêneros discursivos e não como um fim em si mesmo.
O trabalho com a ampliação do vocabulário (léxico) leva-os a expressar-se adequadamente em
diversas situações comunicativas e sobre temas diferentes.
Alunas e alunos adquirem condições de empregar a língua falada e escrita, de forma direta e com
a maior frequência possível. Para tanto, os professores incluem as propostas dos alunos e trazem
situações da atualidade para a sala de aula. Eles encorajam o interesse pela norma culta através
do contato criativo com textos literários selecionados, clássicos e modernos.
Alunos e alunas desenvolvem, em sua língua de herança, não apenas as habilidades básicas de
comunicação de que necessitam para a vida cotidiana, conhecidas como BICS – Habilidades
Básicas de Comunicação Interpessoal. Eles adquirem, também, competências na linguagem
empregada na escola, cruciais na aprendizagem cognitiva. São essas habilidades-CALP
(Proficiência na Linguagem Acadêmico-Cognitiva), que lhes permitem compreender questões
complexas e abstratas, identificar relações causais ou estruturar o seu próprio texto. O ensino de
LCH colabora para a passagem das habilidades BICS para as habilidades CALP. E fortalece a
compreensão dos alunos com relação às diferenças entre esses registros de linguagem,
ensinando-os a utilizá-los.
Alunas e alunos observam e refletem sobre como a língua modifica-se e evolui em seu país de
origem.
No ensino fundamental, todas as crianças são alfabetizadas em alemão e no alfabeto latino. Nas
aulas de LCH, alunas e alunos irão aprender a escrita de sua língua de origem. No caso dos
idiomas que utilizam um sistema de escrita totalmente diferente – como por exemplo o árabe ou o
chinês – os dois processos de aquisição podem ocorrer de forma independente entre si e não
necessitam estar estreitamente coordenados. Porém, se o ensino de LCH utiliza o sistema de
escrita latino ou cirílico, o professor de LCH deve abranger a alfabetização na língua alemã, para
evitar confusões no processo de aprendizagem. Ele deve conhecer e apresentar as diferenças
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com relação ao alfabeto alemão. E deve informar-se sobre os métodos de alfabetização adotados
nas classes de seus alunos, caso a alfabetização ocorra em ambas as línguas. Na medida do
possível, conversar com os professores de seus alunos.

5.2 Objetivos didáticos «Língua»
Observações preliminares sobre os objetivos específicos
Os seguintes objetivos aqui formulados são, em parte, análogos aos objetivos do planejamento
para «Lingua» da grade curricular do ensino fundamental do Cantão de Zurique, apresentando
também outros, que são definidos especificamente para esses cursos. Eles devem ser alcançados
até o final da escolaridade obrigatória.

Fortalecimento do plurilinguismo de uso funcional
Alunos e alunas adquirem competências em sua língua de herança que – junto às competências
da língua alemã e às de língua estrangeira – contribuem para um plurilinguismo de uso funcional.
O ponto central está na compreensão e no fazer-se compreender, tanto na forma oral como na
escrita. A perfeição linguística desempenha um papel coadjuvante.

Ouvir e compreender
Alunas e alunos são capazes de entender o que é falado em sua língua de origem. Estão aptos a
seguir debates, palestras, programas de rádio e televisão sobre temas gerais e assumir uma
postura crítica em relação ao que ouviram. Eles também aprendem a interpretar o que está sendo
comunicado pelo tom de voz e pela linguagem corporal.

Ler
Alunos e alunas adquirem prazer em ler. Percebem que a leitura pode ser divertida e
enriquecedora.
A literatura é uma forma de expressão artística em toda cultura. Alunas e alunos devem conhecer
diversas formas de expressão literária. Eles aprendem como e onde adquirir livros em sua língua
de origem. Irão estudar diferentes tipos de texto e meios de publicação (mídia).
Eles deverão ser capazes de retirar informações específicas dos textos e de procurar explicações
para o que não foi compreendido.

Falar
Os professores propõem situações de comunicação oral significativas e adequadas a seus alunos,
promovendo assim uma interação linguística entre eles.
Alunas e alunos estarão aptos a descrever e comentar fatos e a exprimir opiniões e sentimentos.
Eles também serão capazes de fazer perguntas e entender colocações e comentários de outrem.
Eles podem contar histórias e ler textos em voz alta e podem discorrer livremente sobre um tema.
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Escrever
Alunos e alunas são levados a escrever com prazer.
Eles lêem, com frequência, textos de sua autoria e trocam opiniões a respeito dos mesmos. Desta
maneira, vivenciam a escrita como um processo social, no qual o produto final não é o elemento
central.
Eles são capazes de exprimir seus próprios pensamentos e de relatar situações reais ou fictícias.
Podem escrever textos com correção gramatical e ortográfica – de acordo com sua faixa etária –
se necessário com auxílio de material para consulta.
Eles percebem que, também em sua língua de origem, existem muitas possibilidades de
expressar-se por escrito, utilizando vários registros.

Reflexão linguística
A comparação gradual entre a língua da aprendizagem e o alemão permite aos alunos perceber
semelhanças e diferenças entre estas línguas. O plurulinguismo deve ser vivenciado como um
enriquecimento.
Os estudantes descobrem que a língua é diversa, viva e variável. Eles aprendem a usá-la de forma
diferente, dependendo da situação. Eles reconhecem que a riqueza de seu próprio vocabulário e
de sua capacidade de expressão estão diretamente relacionados ao seu interesse em expressarse em sua língua de herança. Eles percebem sua língua de herança, em alguns aspectos, também
como uma linguagem técnica.
Através das atividades de ouvir, ler, escrever e falar, alunas e alunos adquirem conhecimentos
básicos de gramática e aprendem a aplicá-los. Através de perguntas concretas e pesquisas, eles
aprendem a ampliar o seu conhecimento da língua.
Os alunos aprendem as diferenças entre dialeto e língua padrão em sua língua de herança e
devem ser guiados na passagem do dialeto e da forma coloquial para a sua forma correspondente
na língua padrão.

Escrita e caligrafia
Alunas e alunos aprendem o sistema de escrita da sua língua de origem.
Os recursos para a escrita e o desempenho gráfico devem ser adequados aos propósitos do texto.
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6 Ensino na área »O ser humano e o meio
ambiente«
6.1 Significado e particularidades desta área de ensino
Nas aulas de LCH alunos e alunas entram em contato com sua situação de bilíngues, provenientes
de um contexto de migração ou de famílias poliglotas. Reunidos em grupos de aprendizagem
(classe), passam a vivenciar a mesma língua de herança e experiências similares como minoria
representativa. Suas experiências e sua relação com o país de origem são diferentes. O ensino
considera as diversidades no país de origem, quanto a opção religiosa, visão de mundo, classe
social e localização geográfica no país.
O ensino tematiza valores éticos e visões de mundo do país de origem e fomenta a comparação
com os valores éticos e as visões de mundo da Suíça. A partir do momento em que os alunos
analisam as semelhanças e as diferenças, definem suas próprias concepções e valores. Este
processo estimula o desenvolvimento da autonomia, integrando variados sistemas de referência,
fortalecendo, concomitantemente, a autoestima dos alunos.
O ensino aborda temas específicos e aprofunda os conhecimentos da cultura de origem/cultura de
herança, usa fatos concretos, a fim de estabelecer paralelos com a Suíça.
As aulas espelham as experiências que surgem a partir da emigração/imigração e que afetam a
convivência, no cotidiano de uma sociedade multicultural.
O ensino de história e geografia do país de origem é abordado em capítulos selecionados,
possibilitando aos alunos aprender a relacionar os pontos em comum com a vida contemporânea,
no país de origem e na Suíça.
O ensino promove uma postura aberta e tolerante. Alunos e alunas aumentam suas competências
para o convívio respeitoso com pessoas provenientes de diversas culturas, resolvendo conflitos
pacificamente e encontrando soluções de comum acordo. A essas competências interculturais
soma-se a comparação livre de preconceitos – seja entre regiões de origem, dialetos, línguas e
religiões, seja entre o país de origem e a Suíça ou entre o país de origem e outros países.

6.2 Objetivos específicos „O ser humano e o meio ambiente“
Observação sobre os objetivos específicos
Os seguintes objetivos específicos aqui formulados são, por um lado, análogos aos objetivos
específicos para „O ser humano e o meio ambiente“, do plano de ensino da escola pública do
Cantão de Zurique, tendo sido, entretanto, especificamente redefinidos. Eles deverão ser atingidos
até a conclusão da formação escolar obrigatória.

Indivíduo e Comunidade
A convivência permite que alunas e alunos aprendam a ouvir uns aos outros, a reconhecer suas
emoções e sentimentos e a dialogar com seus companheiros. Eles reveem constantemente a
imagem que têm de si mesmos e dos outros.
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Eles entram em contato com os contrastes entre o meio ambiente de seu país de origem e o da
Suíça e para isso desenvolvem uma postura de abertura. Aprendem a refletir sobre os sentimentos
de pertencer a mundos diferentes, integrando-os à sua personalidade. Encontram uma abordagem
construtiva em caso de conflito de lealdade a esses mundos.
É no confronto consciente com muitas experiências em família, com amigos, na escola, no país de
origem, com a própria etnia e instituições religiosas, que eles obtêm uma noção da diversidade de
contextos e de relações sociais. Eles aprendem a reconhecer que o indivíduo faz parte da
comunidade, é por ela influenciado e que também exerce influência sobre ela.
Eles deparam-se com as religiões que fazem parte da história e da cultura do país de origem,
sendo que o ensino baseia-se na história da religião e não no estudo religioso confessional (vide
cápitulo 4.6). Alunos e alunas expandem, através de comparações, sua compreensão sobre as
várias religiões, em seu país de origem e na Suíça.
Alunas e alunos experienciam que o respeito mútuo e o cumprimento das regras de convivência
são indispensáveis. Eles estão cientes de que essas regras são baseadas em valores éticos e
normas de conduta, as quais estão sujeitas a mudanças.
Eles reconhecem que as respostas às perguntas básicas sobre valores éticos pessoais estão
diretamente relacionadas à concepção de mundo. Conhecendo a escala de valores e as tradições
do país de origem e da Suíça, passam a lidar com essas realidades.
Eles aprendem a cumprir compromissos sociais. Procuram solucionar os conflitos com sabedoria,
sem violência, através de diálogo e respeito mútuo. No esforço em moldar o próprio
desenvolvimento, aprendem também a usufruir, com responsabilidade, momentos de lazer.
No processo de amadurecimento, aprendem a nomear os próprios sentimentos e de outrem e a
discutir sobre novos desafios.
Um conhecimento elementar sobre os aspectos físicos, psíquicos e intelectuais do ser humano,
além do vocabulário específico e adequado na língua de herança (origem), possibilita um
aprofundamento da compreensão de si, dos semelhantes e favorece uma boa orientação em suas
próprias vidas. Eles aprendem termos que lhes permitem falar sobre suas impressões,
necessidades e aspirações, em sua língua de herança.
Eles agem com responsabilidade perante a própria saúde física e psíquica e perante a de seus
semelhantes.

Natureza e Tecnologia
Os alunos e alunas adquirem consciência sobre a interação entre a natureza, a tecnologia e o ser
humano e suas leis de valor universal.
Eles aprendem sobre os diversos estágios do desenvolvimento tecnológico. Eles trabalham com
temas relacionados a natureza, o ser humano e tecnologia, ampliando o vocabulário em sua língua
de herança.

Pátria e Mundo
Os alunos e alunas estudam o meio em que vivem e o país de origem com interesse e postura de
abertura.
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Através da própria investigação e de registros como ilustrações, mapas e outros meios de
comunicação e graças à reflexão e à comparação com a Suíça, adquirem uma imagem
diferenciada do país de origem.
Os conteúdos geográficos, econômicos e ecológicos aumentam o conhecimento sobre o país de
origem. Esses conhecimentos básicos auxiliam a avaliar e organizar o conjunto abrangente de
informações oriundas de diversas fontes. Eles também contribuem para a adaptação e orientação
no país de origem.
Ao se defrontarem com os modos de vida do país de origem, estabelecem comparações com a
vida na Suíça.
Eles estão familiarizados com seu país de origem. Como pertencem a diferentes grupos
populacionais, tanto no país de origem como na Suíça, mostram-se imparciais dentro do possível.
E esforçam-se para compreender seus valores éticos e modos de vida. Eles reconhecem os
próprios preconceitos e os alheios, aprendendo a conviver com os mesmos de forma construtiva.

Passado, Presente e Futuro
Os alunos e alunas conhecem e respeitam o patrimônio cultural do país de origem, o passado e o
atual.
Através de um conhecimento básico de orientação, são capazes de ordenar acontecimentos,
desenvolvimentos e relatos da história do presente e do passado do país de origem. A história da
migração do próprio grupo tem uma grande importância.
Eles aprendem, através de exemplos selecionados, que cada representação é subjetiva e
embutida de valores, percebendo que diferentes pontos de vista e interesses podem ser melhor
compreendidos no contexto de sua história de origem.
Alunos e alunas reconhecem que as pessoas são influenciadas por seus sentimentos,
pensamentos e modos de agir. Tratam dos problemas regionais, nacionais e globais e percebem
as consequências dos mesmos no meio em que vivem.
Adquirem uma visão geral sobre as relações entre política, economia e cultura.
Alunos e alunas adquirem noções das oportunidades existentes para influenciar e se
responsabilizar pelo desenvolvimento sustentável atual e futuro.
Alunos e alunas conhecem os direitos humanos, inclusive os direitos da criança e orientam-se por
eles.
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7 Etapas de ensino
Não há uma subdivisão dos objetivos para cada etapa escolar neste quadro de referência, já que
esses estão mencionados anteriormente, nos objetivos gerais do mesmo. Fica a critério de cada
instituição definir os objetivos específicos, de acordo com as etapas escolares e com seus
conteúdos pertinentes, de modo que os professores possam planejar concretamente suas aulas. A
seguir nos restringimos a fazer considerações gerais sobre cada etapa.

7.1 Particularidades de cada etapa
Educação Infantil – „Jardim de Infância“
As crianças dessa faixa etária aprendem através de experiências sensoriais e de ação, de modo
independente ou por intermédio de imitações. Elas descobrem a realidade em situações
interrelacionadas. O que elas aprendem, propositadamente ou ao acaso, requer acompanhamento
do professor na transformação da compreensão do significado em conhecimento explícito. Por
exemplo, se eles saltam de uma escada, aprendem, ao mesmo tempo, o significado da palavra
„escada“, a técnica do salto e aprendem também a reconhecer as emoções de medo e sucesso.
Conforme o aprendizado das experiências cotidianas, criam situações para suas ações e
experiências.
As aulas oferecem atividades em que as crianças aprendem a expressar imagens e ideias em
palavras e frases. O desenvolvimento do vocabulário inclui – além do ambiente em que as crianças
vivem – também palavras funcionais para a orientação espacial (como, onde, atrás, sobre e etc.) e
para as relações lógicas de proporção (muito, pouco, igual e etc.).
No curso, a criança entra ludicamente em contato com o mundo dos livros infantis, em imagens e
textos conhecidos. As crianças aprendem que símbolos, desenhos e pictogramas que observam
diariamente têm um significado. As crianças reconhecem a escrita e suas funções. São orientadas
a exercitar controle sobre a escrita, utilizando diversos materiais específicos. Elas aprendem a
reconhecer e a escrever o próprio nome.
Dependendo de sua bagagem individual, começam a ler e a escrever. Isso não acontece em todos
os grupos linguísticos da mesma maneira: No caso da escrita latina, será trabalhada nesta faixa
etária apenas se as crianças desejarem. Em outros grupos linguísticos a aquisição da escrita tem
um valor mais abrangente. (vide cápitulo 5.1)

Nível básico ou Fundamental básico
O ponto de partida são as experiências pessoais das crianças em família, no cotidiano, no país de
origem e na Suíça. O vínculo das crianças com a família e o direcionamento aos valores e
concepções de mundo ainda é muito forte.
Todas as competências de aquisição da língua são estimuladas no ensino: compreensão auditiva
– falar, ler – escrever. São empregados recursos lúdicos na aprendizagem. A introdução à leitura e
à escrita deve basear-se na alfabetização da língua escolar – no caso, o alemão. Onde for
relevante, o professor de língua de herança deve fazer comparações com o alemão, para evitar
mal-entendidos. (vide capítulo 5.1)
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Nível intermediário
Para as crianças deste nível escolar, o grupo de colegas da mesma idade é muito importante.
Eles desenvolvem um interesse natural por diversos estilos e ambientes de vida, com os quais
passam a ter contato. Com relação ao seu meio social, como família e escola, eles têm, em geral,
uma atitude e comportamento positivos, quase sem questionamentos. Geralmente são livres de
preconceitos, abertos, espontâneos no que diz respeito a sua cultura de origem e estão
interessados em manter laços com sua família no país de origem.
As competências falar-ouvir, ler-escrever são promovidas no ensino de língua de herança. O
enfoque está especialmente na expansão das habilidades mais complexas dos registros
linguísticos, CALP (Cognitive Academic Language Proficiency).

Nível avançado
Os jovens alunos deste nível questionam mais criticamente os próprios valores e concepções de
mundo. Consequentemente distanciam-se ou idealizam os valores e normas herdados,
dependendo da situação. Frequentemente questionam o propósito do ensino de língua de herança.
O professor compreende essa situação de mudança, enfrenta e aborda criticamente diferentes
modelos de vida nas as aulas de língua de herança. Assim, ele ajuda os jovens a desenvolver
suas personalidades e encontrar seus próprios caminhos. O professor apoia os jovens
principalmente a integrar suas experiências, valores e sentimento de aceitação em suas vidas.
O ensino considera as capacidades individuais e o conhecimento dos jovens. Os estudantes são
encorajados a contribuir com sua bagagem intercultural e de conhecimento cultural, não apenas
nas aulas de LCH, como também no ensino da escola pública obrigatória e fora dela.
A comunicação oral e escrita tem um valor de destaque no ensino, como também a concepção de
linguagem e o uso da mídia. Os jovens têm oportunidade de empregar essas competências em
diversas línguas que utilizam (língua de herança, alemão, francês, inglês), para fazer analogias e
conectar seus conhecimentos. Eles podem expandir sua competência linguística na comunicação
e ação.
O ensino apoia o jovem a desenvolver perspectivas profissionais e a integrar-se no mundo do
trabalho. Principalmente, fortalece o jovem nas suas competências bilíngue e intercultural para que
possa utilizá-las como recurso adicional.

7.2 Visão geral dos níveis e temas
A tabela seguinte oferece uma visão geral sobre os temas a serem abordados, em cada nível
escolar dos cursos de LCH. Ela inclui muitas sugestões temáticas. O professor de LCH tem a
liberdade de escolha dos tópicos em função do número limitado de aulas por semestre. Na maioria
dos temas sugeridos, é recomendável estabelecer comparações entre diferentes ambientes e suas
respectivas línguas. Desse modo, pode-se discutir até que ponto as regras de convivência são
similares no Jardim de Infância / Educação Infantil e na própria família. Essas comparações não
são explicitamente mencionadas em todos os temas.
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Temas

Educação Infantil

Nível iniciante

Eu e os outros –
convivência

Apresentação
pessoal;
cumprimentar-se;

Apresentação
pessoal;
cumprimentar-se;

Nível intermediário Nível avançado

regras de
Diferentes grupos
convivência e boas e culturas:
maneiras;
semelhanças e
diferenças e
semelhanças das
reconhecimento do a escola: regras,
regras e valores
jardim de infância: desenvolvimento,
-respeito mútuo e
regras de
regulamentos,
reconhecimento
convivência, rotina, funcionamento;
mútuo, conflitos e
normas, rituais;
estratégias de
solução dos
conflitos;

Indivíduo e
coletividade,
pertencer a, ser
estrangeiro;
convivência nas
maiorias e
minorias:
integração,
racismo, questões
e acontecimentos
atuais;

fazer algo com os
outros; vivência
em grupo;
amizade; conflito /
briga;

amizade; conflito

o que eu já sei
fazer sozinho
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quem sou eu:
como sou? de
onde venho? papel
feminino e
masculino;

exemplos e ídolos:
do esporte, da
ciência, da cultura,
da história;

menino – menina;

relacionamento
entre indivíduos do
sexo oposto
(expectativas de
acordo com a ótica
cultural);

direitos da criança

direitos humanos
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Temas

Educação Infantil

Nível iniciante

Nível intermediário Nível avançado

Família

Minha família e
meus parentes

Minha família e
meus parentes;
regras e normas
de convivência em
família

Trabalho e divisão
de tarefas na
família;

Distribuição de
papéis dos
membros da
família:
transformação ao
longo do tempo,
diferenças
culturais;
o meu papel na
família;

história da família:
gerações e árvore
genealógica;

funções e tipos de
família de acordo
com a história e a
cultura;

diversos tipos de
família

Brincadeiras,
jogos e lazer

Brincar em grupo:
em situações e
locais diferentes e
com diferentes
materiais;

valores pessoais
ética
Descanso e
distração;

Brincar e jogar:
com os outros em
lugares diferentes,
com diferentes
jogos e
brinquedos:
modernos e
tradicionais;

Descanso e
distração;

lazer e hobbies

modos de lazer;
modos de lazer:
esporte; grupos de encontro de
jovens;
jovens; cultura
juvenil (música,
linguagem) „pontos
de encontro“;
associações;

ferramentas e
materiais de
trabalho

uso da tecnologia
digital e de outros
meios de
comunicação

uso da tecnologia
digital e de outros
meios de
comunicação;
propaganda
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Temas

Educação Infantil

Nível iniciante

Nível intermediário Nível avançado

Moradia,
Quarteirão e
Cidade

Vizinhança
arredores em volta
da casa e do
jardim de infância;

Nosso
apartamento:
nossa casa e a
vizinhança;

Casas e moradia
(aspectos
específicos das
camadas sociais);

Moradia e estilo
arquitetônico:
progresso
(desenvolvimneto
histórico);

meu caminho para
o jardim de
infância / escola;

meu caminho para
a escola;

quarteirão /
vilarejo, bairro;
comércio

cidades e
urbanização
(desenvolvimento
global)

trânsito e meios de
transporte
Festas, Tradição / Festas de
Costumes e
aniversário e
Modismos
outros tipos de
comemorações;

trajes e vestuário

Saúde e
Alimentação

meios de
transporte
Festas de
aniversário e
outras
festividades,
variação das
comemorações;
trajes típicos
diferenças do
vestuário de
acordo com o tipo
de evento

Comemorações de Programas e
festas; tradições
festas;
religiosas;

roupas da moda
moda e rituais ao
ao longo do tempo; longo da história
vestuário de
trabalho; vestuário
e seus papéis
específicos –
status; artigos de
marca

Meu corpo e suas O corpo humano;
partes, a minha
os cinco sentidos;
integridade física e
a dos outros;
higiene;

higiene;

Saúde e doenças,
vida saudável;

Esporte; vícios;

alimentação
saudável, hábitos
alimentares

origem dos
alimentos,
legumes e frutas
da estação

nutrição; diferentes
hábitos culturais
de alimentação,
relativos à cultura,
à história a ao
meio

médico;
alimentos e
bebidas saudáveis
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Temas

Educação Infantil

Nível iniciante

Geografia

Descrições
Conceitos / termos Termos sobre
geográficas de
de orientação
divisão do espaço
acordo com o
espacial;
territorial;
conhecimento
prévio das
crianças
(residência país de
origem, Suíça &
países vizinhos
etc.)
o meu país de
origem: noções de
geografia e clima

Natureza e
Tecnologia

Nível intermediário Nível avançado

hidrografia e relevo Características
em geral e cidades geográficas das
do país de origem regiões do país de
origem

Fauna;

Animais de
Espécies de
estimação; fauna e animais e plantas;
flora da floresta;

frutas e legumes;

frutas e legumes;
os quatro
elementos;

estações do ano e as estações do
suas influências na ano;
natureza;
noções de tempo: horário;
ano, mês, semana,
dia, hora, dia,
noite, hoje, ontem
e amanhã, etc.;

cadeia alimentar /
teia alimentar
(atual);
tempo e previsão
do tempo;

preservação do
meio ambiente;
catástrofes
ambientais

Ecologia, ameaça
e preservação do
meio ambiente
(ex.: reciclagem
coleta e descarte
de lixo);
assuntos atuais
sobre ciência
(experimentos /
testes com
animais, pesquisa
genética);
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Temas

Literatura e arte

Educação Infantil

Nível iniciante

Nível intermediário Nível avançado

aparelhos
eletrodomésticos

bicicleta

Canções; versos;
contos; histórias
ilustradas;

Canções; versos;
contos; histórias
ilustradas;

Histórias, lendas,
fábulas, poemas,
biblioteca
intercultural;

Obras da literatura
moderna e
clássica;

cores;

filmes

filmes

cinema;

jogos / brinquedos
digitais; meios de
comunicação

manufatura de
instrumentos;
confecção própria;
(diálogo com o
grupo sobre o
trabalho realizado)
Passado e
História

Quando eu era
pequeno;

arte; música e
outras
modalidades
artísticas; artistas

Quando eu era
pequeno;

História da minha
família; migração;

vivência pessoal
no país de origem:
viagens, férias

história do país de desenvolvimento
origem: principais atual, social e
acontecimentos,
político;
mitos da
descoberta do país
de origem

diferenças: antes e
hoje, passado e
presente;
vivência pessoal
no país de origem:
viagens, férias

Minha biografia
(ex.: relação
aprendizado e
línguas);

religião;
formação política
(ex.: eleições,
plebiscito)
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Temas

Educação Infantil

Nível iniciante

Nível intermediário Nível avançado

Mercado de
trabalho e
formação
profissional

Profissões de
pessoas do círculo
pessoal: (mãe, pai,
professor do jardim
de Infância,
comerciante,
médico)

Profissões na
escola e no serviço
ao público
(hotelaria, polícia,
hospital, comércio,
etc.)

Profissão dos
sonhos:
personalidades
exemplares em
variadas
profissões;

Escolha da
profissão e
ingresso no mundo
profissional ou ida
à uma escola
superior na Suíça
ou no país de
origem: profissões
e pré-requisitos;
diferenças entre os
países;

importância da
formação
profissional e do
trabalho

profissões e
identidade; uso da
própria língua e
das competências
interculturais;
questões
específicas sobre
igualdade de
tratamento entre
gênero;
economia:
diversos setores,
desenvolvimento
histórico,
desemprego;
sindicatos
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8 Glossário
As seguintes definições indicam como os termos e expressões relevantes do presente texto devem
ser entendidos.

Aquisição da segunda língua
Didaticamente, há uma distinção entre a aquisição de uma segunda língua e a aquisição de uma
língua estrangeira. Quando uma criança apropria-se de uma nova língua, no país em que esta
língua é falada como língua ambiente, trata-se de aquisição de uma segunda língua. Crianças,
cuja primeira língua não é o alemão, aprendem na Suíça germânica o alemão como segunda
língua (DAZ). O ensino desta disciplina possui uma didática apropriada, não congruente com a
didática do ensino do alemão como primeira língua nem do alemão como língua estrangeira. Em
comparação com o ensino de língua estrangeira na escola elementar, o ensino do DAZ busca
alcançar um nível mais elevado de linguagem.

Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS) – habilidades básicas de
comunicação interpessoal
Com relação à aquisição de uma língua, é necessário distinguir entre duas habilidades
fundamentais: as competências linguísticas empregadas na vida cotidiana e na comunicação
pessoal direta são nomeadas, no jargão técnico, habilidades básicas de comunicação interpessoal
BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills). As competências na linguagem cognitivoacadêmica, essenciais para a aprendizagem escolar, são chamadas CALP (Cognitive Academic
Language Proficiency/ proficiência na linguagem acadêmico-cognitiva). As BICS são – mesmo nos
textos escritos – baseadas na linguagem oral: as frases raramente são descontextualizadas,
apresentam-se encadeadas. O vocabulário é tomado do cotidiano. A linguagem acadêmicocognitiva, contudo, requer habilidades mais sofisticadas: é necessário representar coisas que se
encontram distantes no tempo e no espaço, bem como conhecer as regras gramaticais e
ortográficas. Além do mais, é preciso compreender frases complexas, estruturas narrativas e
diferentes tipos de texto. E, ao concluir, adquirir um vocabulário extenso e competência para
decifrar e transmitir conteúdos abstratos em textos elaborados.

Bilinguismo
Veja primeira língua e bilinguismo.

Bilinguismo, bilíngue
No sentido mais amplo, uma pessoa bilíngue é alguém que possui competências linguísticas,
ativas ou passivas, em dois idiomas. No entanto, neste quadro de referência, usamos uma
definição mais restrita: aqui são chamadas bilíngues apenas as crianças que falam alemão e uma
ou mais línguas (que não o alemão) de herança. (Bilinguismo é definido de forma diferente de
plurulinguismo, neste plano de ensino, ver a palavra-chave correspondente acima.)
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Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) – Proficiência na linguagem
acadêmico-cognitiva
Veja Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS) – Habilidades básicas de comunicação
interpessoal.

Competência Intercultural, aprendizagem intercultural
A competência intercultural é a capacidade de lidar, com sucesso, com pessoas de outras culturas.
Pode estar presente já na infância, ou ser desenvolvida através de aprendizagem cultural.
Experiências em diversos ambientes – que é o caso das crianças provenientes de um contexto de
imigração – podem agilizar esse processo.

Crianças provenientes de um contexto de imigração
Veja Imigrante.

Cultura
Cultura, neste QRE, é considerada como o conjunto único de aspectos intelectuais, simbólicos,
imaginários, materiais, comportamentais e emocionais do conhecimento que caracteriza uma
sociedade ou um grupo étnico. Isso inclui não apenas as artes e a literatura, mas também modos
de vida, direitos fundamentais dos seres humanos, sistemas de valores, crenças e tradições. Os
indivíduos não devem ser reduzidos à sua cultura ou à sua etnia. Não precisam ter,
necessariamente, características específicas ou determinados comportamentos só porque
pertencem a uma cultura particular. Além do mais, a cultura de uma sociedade ou de um grupo
étnico não é homogênea, nem estática, nem completa. Muitas vezes, a prática cultural gera
continuamente novos significados e as diversas práticas culturais se misturam.

Cultura de origem
A cultura de origem de uma criança corresponde à cultura de seu país de origem ou à cultura do
grupo étnico a que pertence. No caso de crianças que cresceram na Suíça, o termo refere-se ao
país ou etnia dos genitores, ou de um dos genitores. A expressão cultura de origem reporta-se à
história: de onde eu venho, ou de onde vem minha família. Para enfatizar a situação atual da
criança, esse quadro de referência utiliza com frequência a expressão meio ambiente.

Dialeto
Um dialeto é uma língua de uso limitado a um local ou região, ou a variante regional de uma
língua. Dialetos raramente aparecem na forma escrita. Podem ser muito diferentes do padrão culto
da língua. O dialeto pode corresponder à língua ambiente.
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Identidade, identidade bicultural
Esse QRE entende por identidade a autointerpretação como indivíduo independente, isto é, a
percepção subjetiva da própria situação, sua continuidade e seu peculiar jeito de ser. A identidade
não é fixa e imutável e sim dinâmica e processual. Forma-se fundamentalmente nas interações
sociais com outras pessoas, através da linguagem. Sob uma identidade bicultural, experimenta-se
o sentimento subjetivo de compreender e de pertencer a duas (ou mais) diferentes coletividades –
grupos étnicos, linguísticos, etc. – ao mesmo tempo.

Imigrante, proveniente de um contexto de imigração
O termo imigrante é usado para classificar diferentes categorias de pessoas. No que se refere à
Suíça, abrange – independente de sua atual nacionalidade! – todas as pessoas que: 1) imigraram
para a Suíça por conta própria, ou 2) nasceram na Suíça e têm ao menos um genitor imigrado ou
naturalizado. Muitas dessas pessoas não têm qualquer experiência de migração e vivem na Suíça
desde que nasceram, ou têm cidadania suíça. A expressão „criança proveniente de um contexto
de imigração“, então, diz respeito também às crianças que nem imigraram e nem possuem uma
nacionalidade estrangeira, porém vivem uma situação que é influenciada pela imigração. Esse
significado aberto traz o risco de que a imigração seja usada como explicação, mesmo que seja
algo que não atinja a pessoa em questão.

Integração
Entende-se aqui como integração o processo no qual indivíduos e grupos advindos de diferentes
ambientes sociais, culturais e linguísticos atingem um nível de participação social e política numa
sociedade e são respeitados em seus conhecimentos linguísticos e culturais específicos.

Interferência
A interferência verifica-se quando os elementos ou estruturas da primeira língua são transferidos a
uma outra língua, mas nesta são incorretos, gramatical ou semânticamente (por exemplo: alemão
„bekommen“ (“obter”) e inglês „become“ (“tornar-se”).

Jargão ou linguajar técnico
O jargão ou linguajar técnico é uma variante da língua padrão, que se caracteriza pelo vocabulário
específico a uma área do conhecimento.

Língua coloquial, língua ambiente
A língua coloquial é a língua falada pela maioria num determinado local; é o caso do dialeto suíçoalemão.

Língua da família
Trata-se da língua que geralmente é falada no círculo familiar, possivelmente com elementos de
mais de uma língua.
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Língua de aprendizagem, língua de sala de aula
Com esse termo queremos nos referir à língua alvo da aprendizagem nas aulas de LCH, a língua
padrão falada na sociedade, no país de origem. Aqui referida como língua de herança.

Língua de herança / Língua de origem
A língua de herança de uma criança é aquela língua falada em seu país de origem, seja a língua
ambiente (coloquial) ou a língua padrão. Caso a criança seja da segunda ou terceira geração
imigrante, a língua de origem não necessariamente corresponde à sua primeira língua. Este QRE
estabelece a língua de aprendizagem, ou seja, a língua usada nas aulas de LCH, não como
primeira língua, mas como língua de herança.

Língua e Cultura de Herança (LCH)
Veja capítulo 3.1

Língua estrangeira
Uma língua estrangeira é uma língua que se aprende adicionalmente a uma primeira língua – e
fora do contexto em que essa língua é falada. Esta língua não corresponde à língua ambiente – ao
contrário de uma segunda língua, que é adquirida no país em que se vive. Via de regra, aprendese uma língua estrangeira na escola; nas escolas públicas da Suíça alemã, prevalecem o francês e
o inglês.

Língua materna
Com língua materna quer-se dizer: a primeira língua que foi aprendida. O termo, porém, é
impreciso pois pressupõe que só a mãe é crucial na aquisição da primeira língua. No QRE, então,
falamos apenas de primeira língua.

Língua padrão culto
Veja língua padrão.

Língua padrão, língua culta
A língua padrão é a língua oficial de uma comunidade linguística, a que possui normas, ou seja, é
a língua escrita, a língua da literatura. É sinônimo para o termo língua culta, que atualmente é
menos usado. A língua padrão é predefinida, sendo difundida através dos meios de comunicação e
publicação e, principalmente, através do sistema escolar, onde é controlada. A proficiência é o
objetivo principal do projeto didático do ensino de língua na escola.
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Meio ambiente/ ambientes
Neste quadro QRE entende-se como meio ambiente o conjunto de coisas, eventos e fatos com os
quais as pessoas interagem – e não apenas as realidades físicas que nos cercam. O meio
ambiente é apenas um fragmento do que se encontra no mundo, dependendo da situação de vida
de cada indivíduo. Assim, o meio ambiente de um médico alemão tem um conjunto de referências
diferente de uma camponesa africana, diferente do ambiente de uma jovem imigrante da elite
croata e diferente de um jovem proletário suíço. O quadro de referência não faz distinção entre
cultura e meio ambiente, mas ressalta no segundo termo a referência do indivíduo à sua vivência,
bem como a seu próprio modo de agir e falar.

País de origem
O país de origem de uma criança corresponde ao país onde a criança, ou seus genitores (ou um
deles) e seus familiares viveram.

Pessoa de língua estrangeira
São aquelas crianças que dominam sua primeira língua, mas dificilmente a língua ambiente, no
caso o suíço-alemão e o alemão padrão. A habilidade em língua estrangeira não é estática.
Crianças de língua estrangeira perdem esse atributo, em parte, em curto espaço de tempo, no qual
tornam-se bilíngues.

Plurilinguismo, poliglota
O termo plurilinguismo descreve o fenômeno de possuir competências linguísticas em três ou mais
línguas. Este termo pode ser atribuído tanto a uma pessoa como também a uma inteira sociedade.
Na Suíça, é usado para descrever o fato de o país ter quatro idiomas oficiais. Neste quadro de
referência, falamos de um indivíduo poliglota se este possuir competências ativas ou passivas em
três ou mais idiomas – independente da relação com estas línguas (primeira língua, segunda
língua, língua de origem, língua estrangeira). Nesse sentido, uma criança é considerada poliglota
quando possui o alemão como primeira língua e adicionalmente fala outras duas línguas
estrangeiras. Se um dos idiomas, porém, não é o alemão, o quadro de referência entende que
essa criança é bilíngue.

Primeira língua
É a primeira língua de socialização, ou seja, a primeira língua aprendida e a preferida da família.
Comumente conhecida como “língua materna”. O reconhecimento e a promoção da primeira língua
é fundamental para o bom desenvolvimento da linguagem, mesmo que, com o passar do tempo,
uma segunda língua (neste caso o alemão) torne-se a dominante. Muitas crianças aprendem como
primeira não apenas uma, mas duas ou mais línguas ao mesmo tempo – ou com pouca diferença
no espaço de tempo – provavelmente quando cada um dos pais fala uma língua diferente com a
criança. Neste caso, a criança tem mais que uma primeira língua; trata-se, então, de bilinguismo
primário.
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Segunda língua, alemão como segunda língua (DAZ)
O termo segunda língua refere-se àquela língua que é adquirida posteriormente à língua materna.
Em crianças provenientes de um contexto de imigração, esta é geralmente a língua que lhes
permite a participação na comunidade local – o alemão, no caso. O termo técnico utilizado no caso
é alemão como segunda língua, abreviado DAZ. No entanto, o alemão não é a segunda língua
para todas essas crianças. Se as mesmas pertencem, por exemplo, à terceira geração da
imigração, elas aprendem alemão como primeira língua e a língua de origem como segunda
língua, ou com o status de primeira (bilinguismo primário).

Tradução e mediação intercultural
Esta formulação designa a mediação entre diferentes ambientes e estilos de vida no contexto da
migração. Uma pessoa que exerce a função de mediador cultural leva em conta os interesses de
diferentes grupos sociais e seus indivíduos, promove aproximação e sensibiliza para as
preocupações das partes interessadas. Ela é responsável pela compreensão linguística (isto é,
tradução) entre os participantes de um colóquio. E pode contribuir para que os temores e reservas
de ambas as partes sejam melhor compreendidos. É possível, por exemplo, ajudar os pais
estrangeiros a entender o sistema escolar suíço. Por sua condição profissional e biográfica, muitos
professores de língua de herança podem ser ativos na mediação cultural. Para tanto, existem
cursos reconhecidos e outras oportunidades de formação.
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9 Apêndice: condições básicas
Este apêndice não faz parte da deliberação do Conselho de Educação de 28 de fevereiro de 2011.
Sua função é apresentar, em primeiro lugar, as bases intercantonais e jurídicas para o ensino de
LCH e, em seguida, apresentar a descrição dos procedimentos de praxe estabelecidos no Cantão
de Zurique, elaborada pela Secretaria de Educação com base nas condições legais vigentes.

9.1 Embasamento intercantonal
A conferência dos diretores cantonais de ensino (EDK) manifesta-se com frequência a respeito do
ensino de LCH. Em suas "recomendações para a formação de crianças estrangeiras", de 24 de
outubro de 1991, reitera o direito fundamental das crianças de origem imigrante de cultivarem a
"língua e cultura do país de origem”. A EDK faz as seguintes recomendações específicas aos
responsáveis cantonais e locais:
• apoiar o ensino de LCH de forma apropriada e, segundo as possibilidades, integrar pelo menos
duas lições por semana no horário escolar,
• colocar à disposição gratuitamente (sem ônus para as entidades) as instalações escolares
necessárias,
• promover a colaboração entre os professores das classes regulares e os professores de LCH,
• documentar a frequência no curso de LCH e, eventualmente, registrar a nota no histórico
escolar,
• informar os genitores de origem imigrante sobre as possibilidades de formação e carreira
escolar,
• incluir na avaliação, bem como na promoção e na seleção dos alunos, as competências na
língua de origem que foram adquiridas através do Ensino de LCH.
Em sua estratégia nacional para o ensino de línguas de 2004, a EDK propõe-se a promover a
5
língua de origem de crianças oriundas da imigração através do ensino de LCH. O acordo
intercantonal sobre a harmonização curricular da escola obrigatória, visa o mesmo objetivo, na
medida em que os cantões signatários se comprometem a prestar apoio logístico aos cursos de
6
LCH que não tenham vínculo político ou religioso.

5

Ensino da língua na escola obrigatória: estratégia da EDK e plano de trabalho para coordenação a nível nacional, de 25
de março de 2004 (vide 1.1,2.1,2.2,3.8.2).
6
Acordo intercantonal sobre a harmonização curricular da escola obrigatória (HarmoS), de 14 de junho de 2007
(vide Art. 4.4).
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9.2 Bases jurídicas no cantão de Zurique
No cantão de Zurique o ensino de LCH é regido pela legislação do ensino público obrigatório e
pelo regulamento do ensino público. (Tendo validade as versões em língua alemã, publicadas no
Código Oficial do cantão de Zurique.)

Legislação do Ensino Público de 7 de fevereiro de 2005
§ 15.
1

À Secretaria de Educação compete reconhecer os cursos de língua e cultura de herança
oferecidos por entidades não-escolares.

2

Os requisitos para a obtenção do reconhecimento, bem como suas consequências, são
estabelecidos pelo regulamento.

Regulamento do Ensino Público de 28 de junho de 2006
§ 13.
1

Nos cursos de Língua e Cultura de Herança, alunos e alunas de língua estrangeira ampliam
seus conhecimentos na primeira língua, adquirindo conhecimentos sobre a cultura de seu país
de origem.

2

As embaixadas e consulados dos países de origem são, via de regra, as entidades gestoras
dos cursos. A Secretaria de Educação pode, entretanto, conceder o reconhecimento a outras
entidades.

3

Para a obtenção do reconhecimento, é necessário que os cursos estejam de acordo com o
quadro de referência adotado pelo Conselho de Educação, atestem neutralidade política e
religiosa e não tenham fins lucrativos. Os cursos abrangem no máximo quatro lições por
semana, sendo que, no jardim da infância e no primeiro ano primário, abrangem no máximo
duas lições por semana.

4

Os professores devem apresentar capacitação para o ensino, conhecimento suficiente da língua
alemã e (devem) frequentar os cursos obrigatórios de extensão.

§ 14.
1

Os cursos devem ser ministrados, na medida do possível, fora do horário escolar.

2

As comunidades e/ou distritos escolares:
a.

colocam à disposição gratuitamente, na medida do possível, salas de aula e instalações
adequadas,

b.

dispensam os alunos de duas aulas regulares por semana, no máximo, caso os cursos
venham a ser ministrados durante o horário escolar regular,

c.

Encaminham à Secretaria de Educação queixas sobre má administração dos cursos.

d.

As notas são registradas no histórico escolar.

e.

O procedimento de inscrição é regulamentado pela Secretaria de Educação. A organização
e a execução dos cursos é de competência das entidades gestoras, especialmente no que
se refere ao financiamento e a seleção, contratação e supervisão do corpo docente.
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9.3 Organização e realização dos cursos no cantão de Zurique
Reconhecimento de entidades gestoras
As entidades gestoras do cursos LCH reconhecidas pela Secretaria de Educação, têm o direito de
ministrar suas aulas nas dependências da escola pública obrigatória, de acordo com as
disposições do regulamento do ensino público. O reconhecimento é outorgado após procedimento
estabelecido pela Secretaria de Educação. Para que uma entidade seja reconhecida é necessário
especialmente:
• garantir que seu currículo e suas aulas correspondam ao presente quadro de referência de
ensino,
• atestar neutralidade política e religiosa,
• contar com professores qualificados, que tenham conhecimento suficiente da língua alemã,
• ser uma entidade sem fins lucrativos,
• cooperar com a escola pública local e com a Secretaria de Educação.

Informação e Inscrição
Tanto as entidades gestoras como as escolas públicas locais e a Secretaria de Educação devem
informar as crianças e/ou respectivos pais sobre este programa de ensino.
O ensino de LCH é oferecido a partir do jardim da infância, ou posteriormente – dependendo do
programa de cada grupo linguístico. A inscrição é feita através do professor da classe regular. Este
entrega aos pais um formulário de inscrição no mês de janeiro. Em seguida, encaminha as
inscrições recebidas à direção da escola, que, por sua vez, as envia aos coordenadores dos
cursos. Se necessário, os pais podem contatar diretamente a pessoa responsável pela
coordenação dos cursos.
As entidades gestoras devem informar os pais e/ou responsáveis, em tempo hábil, sobre a
definição das turmas (horário, local, professor) ou sobre a impossibilidade de constituição de
determinada turma. As aulas devem começar simultaneamente à escola pública, no início do ano
letivo.
No ato da inscrição os pais se comprometem a zelar pela frequência regular do aluno, sendo a
inscrição válida até o final da escolaridade obrigatória, ou mediante pedido de cancelamento
efetuado por escrito pelos pais.

Horários e salas de aula
No nível jardim de infância e no primeiro ano primário, os alunos frequentam no máximo duas
aulas de LCH por semana e, nos anos seguintes, no máximo quatro aulas por semana. As aulas
devem ser realizadas, se possível, durante o horário escolar regular (8:00–12:00h, 13:30–17:00h),
podendo ocupar o horário de duas aulas regulares, no máximo. Neste caso, os alunos em questão
serão dispensados das aulas correspondentes.
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Os organizadores dos cursos têm prazo até o final de março para apresentarem aos responsáveis
locais, os requerimentos contendo os horários necessários planejados para o ano letivo
subsequente. Os horários definitivos serão determinados após contato entre os responsáveis
locais com as entidades gestoras.
As aulas são ministradas nas dependências das escola pública, o mais perto possível da
residência da criança. Os distritos e comunidades escolares colocam salas de aula adequadas à
disposição, segundo suas possibilidades. O professor de LCH encarrega-se de zelar pela ordem e
garantir o cumprimento das regras escolares.
No início do ano letivo, as entidades gestoras informam os responsáveis locais e a Secretaria de
Educação sobre a organização definitiva das aulas (turmas, horários, localidades, professores).
Esses dados são úteis à Secretaria de Educação tanto para a divulgação dos cursos, quanto para
a prestação de apoio aos coordenadores.

Material didático e material escolar
A aquisição de material didático é responsabilidade das entidades gestoras.
Recomenda-se às comunidades e distritos escolares colocar gratuitamente à disposição dos
professores, instalações técnicas (copiadora, projetor, computador e outros) bem como material
escolar (giz, cadernos, papel e afins).

Atestado e registro no histórico escolar
Vide capítulo 4.2

Professores LCH
A seleção e a contratação de professores é responsabilidade das entidades gestoras.
As entidades devem garantir que os professores, ao assumirem a prática do ensino no cantão de
Zurique:
• tenham qualificação pedagógica adequada (diploma de magistério /licenciatura ou formação
equivalente ou experiência e treinamento correspondentes),
• contem com competência oral suficiente na língua alemã (apresentando certificado de alcance
do nível B1 da grade curricular europeia), ou passem por um exame feito pela Secretaria de
Educação,
• estejam presentes na reunião informativa organizada pela Secretaria de Educação,
• participem do curso introdutório ao sistema escolar de Zurique oferecido pela Escola Superior
de Pedagogia de Zurique, patrocinado pela Secretaria de Educação.
Caso um professor não preencha os requisitos acima citados, a Secretaria de Educação solicitará
à entidade gestora que tome as medidas corretivas necessárias. A Secretaria de Educação
reserva-se o direito, se necessário, de revogar a permissão para a prática de ensino do professor
em questão, na escola pública do cantão de Zurique.
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Para desenvolverem suas atividades docentes, é importante que os professores estejam
familiarizados com a situação escolar vigente. Por este motivo, é recomendável que as entidades
gestoras evitem a mudança frequente dos professores, evitando assim uma alta rotatividade do
corpo docente.

Financiamento
As entidades gestoras são responsáveis pelo financiamento do curso de LCH. Algumas (poucas)
comunidades ou distritos escolares contribuem financeiramente ou contratam professores de LCH.
A maior parte das entidades depende da contribuição financeira dos pais para a manutenção do
curso.

Supervisão
Em termos pegagógicos e trabalhistas o curso de LCH está sob a supervisão das entidades
gestoras. Com relação aos pontos estabelecidos pelo regulamento da escola pública, está sob a
supervisão dos conselhos diretivos.
Cabe às entidades gestoras controlar a frequência aos cursos, bem como tomar providências no
caso de ausências. Caso solicitado pelo conselho diretivo, as entidades devem fornecer a lista de
controle de presença dos alunos. Os professores da escola pública que dispensam seus alunos
para que estes possam assistir as aulas, também têm direito à vistoria do controle de presença.
Caso o problema não possa ser resolvido diretamente com os professores envolvidos, haverá uma
reunião entre o conselho diretivo e a entidade gestora. Em casos graves, não havendo correção da
irregularidade apesar de advertência, a Secretaria de Educação reserva-se o direito – a pedido do
conselho diretivo – de revogar a permissão da entidade em questão para a realização dos cursos
nas dependências da escola pública.

Colaboração entre professores de LCH e escolas locais
Recomenda-se aos professores da escola pública e do ensino de LCH que busquem o contato
mútuo. É importante que a diretoria da escola (ou a pessoa responsável pelos cursos de LCH)
convide os professores de LCH para conferências escolares onde são tratados temas de interesse
comum. Ou – por exemplo, anualmente – convidá-los para um encontro de intercâmbio, com o
objetivo de conhecer um ao outro, trocar experiências ou discutir problemas que tenham em
comum.
O ensino de LCH é um programa de ensino da escola pública. É importante, portanto, que os
professores de LCH participem das atividades escolares e dos processos de desenvolvimento da
escola. Especialmente as escolas com um alto percentual de crianças bilíngues beneficiam-se de
uma cooperação a nível institucional. Por exemplo, no esforço conjunto para o estímulo de
determinadas crianças, na realização de projetos de aprendizagem plurilinguísticos e interculturais
ou na informação e aconselhamento aos pais. Professores de LCH devidamente qualificados, são
bem sucedidos como tradutores e mediadores interculturais, em casos de conflitos de cunho sócioculturais, entre outros. É muito importante incluir o parecer do professor de LCH na avaliação dos
seus alunos: na avaliação do aprendizado, em reuniões escolares de avaliação, nas decisões da
carreira escolar. O programa QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen – qualidade em escolas
multiculturais) da escola pública de Zurique, recomenda que o ensino de LCH seja considerado
como parte do incentivo ao ensino de línguas e seja integrado ao currículo escolar local.
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Apoio à cooperação escola-casa (família)
A cooperação entre a escola e a casa exerce influência fundamental na aprendizagem e no
sucesso escolar das crianças e jovens. Há um efeito positivo sobre o sucesso escolar das crianças
e jovens, quando os professores estão em contato com os pais, informando-os regularmente sobre
o ocorrido na escola e conversando com eles como apoiar e estimular as crianças na
aprendizagem.
Os professores de LCH estão em condições de apoiar os professores da escola pública, no que diz
respeito à colaboração dos pais. Por exemplo, trabalhando em eventos ou traduzindo em situações
de diálogo/triálogo, podendo atuar aqui, como mediadores interculturais, o que exige competência
em duas línguas bem como conhecimento do sistema escolar. Tais serviços são prestados
mediante acordo entre o professor de LCH e as autoridades escolares, no âmbito do tempo
disponível, de suas obrigações profissionais e mediante remuneração previamente estabelecida.

Cooperação com os conselhos diretivos
As autoridades escolares locais devem empenhar-se para que o ensino de LCH seja realizado no
âmbito da escola pública sob condições favoráveis. Recomenda-se por exemplo, designar uma
pessoa responsável pela coordenação na comunidade ou unidade escolar, caso necessário. Esta
estaria encarregada de esclarecer com antecedência as necessidades relativas a demanda de
salas de aula e planejamento do calendário escolar, bem como promover a cooperação entre a
escola e a entidade gestora.

Cooperação e coordenação a nível cantonal
Da parte da Direção Cantonal de Ensino, a Secretaria de Educação assume a função de coordenar
os cursos de LCH e prestar apoio logístico/administrativo aos organizadores. As entidades
gestoras, por sua vez, designam uma pessoa responsável pela coordenação em nível local e
cantonal, que atua em colaboração com a Secretaria de Educação.
Neste contexto, foram criados dois grêmios com o objetivo de incentivar o intercâmbio de
informações relevantes, esclarecer questões relativas à organização bem como aos aspectos
pedagógicos. São eles: "o Grupo de Coordenação dos cursos LCH" e a "Comissão Pedagógica
Intercultural LCH". Os dois grêmios estão compostos por representantes das entidades gestoras,
das autoridades escolares locais e do corpo docente da escola pública. A Faculdade de Pedagogia
de Zurique, responsável pelos cursos de extensão dos professores de LCH, mantém uma
representação nos dois grêmios.
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