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PORTUGIESISCH

Quem pod
e
participar
?

Oferecemos lugares a 280 criancas da escola primária, com ou sem histórico de imigracao, que estao na terceira classe ou em uma VK 3/4 e
que estao classificados como alunos necessitados de treinamento especial na língua alema.
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A inscricao é feita unicamente através da escola!
Falem com o professor ou professora da classe ou com o professor(a)
de treinamento de língua do seu filho. Eles possuem o boletim de inscricao que deve ser devolvido preenchido a esse mesmo professor(a).
O professor(a) também pode
ajudá-lo a preencher o boletim se necessário. Os professores também preenchem
um formulário de inscricao.
Esse dois formulários serao
enviados pela escola ao
Jugenderholungswerk Hamburg e.V.. O pedido deve ser
entregue até final de marco!
Os senhores receberao pelo correio um convite para se apresentarem
ou no Jugenderholungswerk ou na escola. Nesse dia serao finalizadas
as formalidades de inscricao, serao esclarecidos os detalhes da viagem,
suas perguntas serao esclarecidas e será paga a taxa de inscricao
de € 62,50.
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Ausschläger Weg 68 | 20537 Hamburg
Telefone: 040 – 251 20 55 | e-mail: info@jugenderholungswerk.de

UM PROJETO DE COOPERACAO ENTRE: „BEHÖRDE FÜR SCHULE UND BERUFSBILDUNG“ (DEPARTAMENTO DE ESCOLAS
E HABILITACAO PROFISSIONAL), A UNIVERSIDADE DE HAMBURGO E „JUGENDERHOLUNGSWERKS“ HAMBURG
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Die Hamburger TheaterSprachCamps
(O Acampamento de Teatro e Língua
de Hamburgo)

Nosso Acampamento de Teatro e Língua acontece durante as três últimas semanas de férias de verao de Hamburgo. Seu objetivo é estimular
o aprendizado da língua alema com ajuda pedagógica através de jogos
de teatro, ensino da língua e atividades livres em grupo. O emprego da
língua de forma lúdica dentro do grupo e durante as incontáveis atividades livres exerce papel fundamental e contribui para a melhoria da
competência lingüística.
Desde 2007 sao realizados com sucesso Acampamentos de Teatro e Língua em Hamburgo. A cada ano recebemos elogios dos jovens participantes, de seus pais e de seus professores, bem-impressionados com
os resultados positivos.
Nós temos o prazer de informar que o nosso projeto de sucesso acontecerá novamente este ano!
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Há 10 acampamentos e cada um com 28 criancas em diferentes localidades, todos situados em ótimos estabelecimentos escolares, como
Albergues em Schleswig-Holstein, Hamburg ou em Niedersachsen.
Em cada Campo há sete monitores(as) altamente treinados(as) responsáveis pelas atividades e pelas criancas: dois/duas deles/delas sao professores(as) de língua, dois/duas deles/delas sao professores(as) de
pedagogia teatral, assim como dois/duas pedagogos(as) para as atividades livres assim como um(a) monitor(a) jovem.
Seu trabalho conjunto em diversas áreas de atuacao e a convivência
durante três semanas contribuem de forma sem igual para o aprendizado e desenvolvimento lingüístico das criancas!

O que se
rá feito?

Há um programa diversificado com jogos teatrais, estumulacao do
aprendizado da língua e várias atividades divertidas em grupo. Seu
filho irá melhorar o seu conhecimento da língua alema~, aprender a
apreciar a leitura, ganhará auto-confianca e irá descansar!
Depois da viagem, todos os 280 Acampamentos de Teatro e Língua
terao uma festa de encerramento em Hamburgo apresentando parte
do seu programa de teatro em um grande palco e outros resultados em
uma exposicao. Para esse evento estao todos os pais e professores gentilmente convidados.

