
Schulamt 
für den Kreis Soest 
als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde 
für Grundschulen, Hauptschulen und Förderschulen 

 

      HSU -  Formular portugiesisch 

Aulas de ensino da língua de origem (HSU) no Gabinete para a Educação do Concelho de 
Soest 
Atualmente, as aulas de ensino da língua de origem estão disponíveis nas seguintes línguas (ver abaixo): Árabe, 
Grego, Italiano, Polaco, Português, Russo, Sérvio, Espanhol, Turco. 

 
➢ As aulas de ensino da língua de origem representam uma oferta extracurricular suplementar que, regra 

geral, se realiza à tarde. 
➢ As aulas de ensino da língua de origem destinam-se a alunas e alunos do 1.º ao 10.º ano com 

conhecimentos prévios de uma das línguas abrangidas pela oferta, devido à sua origem.  
➢ As aulas de ensino da língua de origem são asseguradas por docentes funcionários do Estado da Renânia 

do Norte-Vestefália.  
➢ A participação e o desempenho nas aulas de ensino da língua de origem são registados no 

certificado de avaliação.  
➢ As aulas de ensino da língua de origem realizam-se em locais centralizados, conforme listagem em anexo.  
➢ Finda a sua via de ensino de nível secundário inferior (Sekundarstufe I), os alunos deverão obrigatoriamente 

submeter-se a uma prova linguística correspondente ao nível do diploma a ser obtido.  
 
 

Matrícula vinculativa para as aulas de ensino da 
língua de origem (HSU) 
 

➢ A matrícula para a participação nestas aulas  
- deverá ser preenchida uma única vez e é válida 

por, pelo menos, um ano letivo 

- em caso de mudança do estabelecimento de 
ensino, é necessária nova matrícula 

- é efetuada na secretaria do estabelecimento de 
ensino frequentado 

- é vinculativa até que seja efetuada a respetiva 
anulação 
➢ A anulação da matrícula para estas aulas  
- deverá ser efetuada sem formalidades, por escrito, no 
estabelecimento de ensino obrigatório frequentado  

- requer uma nota de confirmação pela direção do 
estabelecimento de ensino frequentado  

- apenas é possível no final do ano letivo  
 

Poderá encontrar mais informações acerca das aulas de ensino da língua de 
origem no site do Ministério da Educação em  

 
 
 

Última data de matrícula possível 
Matrículas 

Possíveis em cada semestre letivo! 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/Lernbereiche-und-Faecher/Herkunftssprachlicher-Unterricht/index.html 
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Escola Pankratius GS 
Anröchte          
Escola Secundária 
Anröchte / Erw itte          
Escola Primária St. 
Mary's Geseke          
Escola Primária Dr. 
Adenauer Geseke          
Escola Secundária 
Geseke          
Escola de Lippe Valley 
GES          
Hans-Christian-Andersen 
GS Lippstadt          
Escola Primária An der 
Pappelallee Lippstadt          
Escola Primária Friedrich 
Lippstadt          
Escola Primária Josef 
Lippstadt          
Escola Primária Nikolai 
Lippstadt          
GS Am Weinberg 
Lippstadt          
Hanseatic College 
Lippstadt          
Astrid Lindgren Escola 
Primária Soest          
Escola Primária Georg 
Soest          
Escola Primária 
Johannes Soest          
Escola Primária Patrokli 
Soest          
Escola Primária Petri 
Soest          
Conrad-von-Soest 
Grammar School, Soest          
GS Westerberg Warstein-
Belecke          
Bernhard-Honkamp 
Escola Primária Welver          
Escola Primária Norbert 
Werl          
Escola Primária Petri 
Werl          
Escola Walburgis Werl 

         
Sälzer Escola 
Secundária Werl          
Städt. Mariengymnasium 
Werl          

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/Lernbereiche-und-Faecher/Herkunftssprachlicher-Unterricht/index.html
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Preencha de forma bem legível, em letra maiúscula! 

 
Entrega na secretaria do estabelecimento de ensino 

frequentado 
 

 
Matrícula para as aulas de ensino da língua de origem (HSU) 

 
 

Ano letivo ________ Turma____ 
 

Língua _____________ 

Apelido do aluno / da aluna Nome próprio do aluno / da aluna Data de nascimento 

Nome do/s encarregado/s de educação 

Rua, N.º Código postal, Localidade Telefone 

Endereço de correio eletrónico 

Local pretendido para a participação nas aulas de ensino da língua de origem: 
Selecione o local em que pretende participar nas HSU a partir da oferta no Concelho de Soest: 

 

Data, assinatura do(s) encarregado(s) de educação 

Schulstempel 
 


