No mundo, em casa

A oportunidade para o seu filho manter a língua portuguesa enquanto está fora do Brasil!

Manual da Escola Língua-Mãe
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1. Boas-vindas!
Prezados pais e educadores,
Temos um grande prazer em recebê-los na Escola Língua-Mãe! É com muita alegria que oferecemos ao seu filho a oportunidade
de manter a língua materna enquanto está fora do Brasil.
Apresentamos aqui o manual da Escola Língua-Mãe que tem como objetivo introduzir a escola aos pais para que a conheçam
em todos os seus aspectos: conceito, funcionamento e organização.
Atenciosamente,
Administração da Escola Língua-Mãe

2. Visão geral da Escola Língua-Mãe
A Escola Língua-Mãe oferece aulas particulares on-line de língua portuguesa para crianças brasileiras de 6 a 14 anos que
residem no exterior. A Escola Língua-Mãe segue o conteúdo da língua portuguesa do ensino fundamental brasileiro. Nossa
escola é direcionada a crianças que já possuem a formação de língua portuguesa de acordo com a sua idade.
Alcance e flexibilidade são duas das vantagens que a escola Língua-Mãe oferece. Independente de onde a família esteja
morando, a criança terá sempre a possibilidade de aprender.
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2.1 Corpo administrativo e professores
A equipe administrativa está localizada em Haia, Holanda, e é composta por:
Cecilia Kollross
Hercília Borges

diretora geral
diretora administrativa

contato@escolalinguamae.com
+31 6 57885959
A equipe pedagógica é formada por professores com prática e vivência nas melhores escolas brasileiras e por professores que
têm formação e experiência bilíngue em instituições de línguas no exterior (já deram aula de português para estrangeiros e já
deram aula de inglês ou holandês para brasileiros e estrangeiros). A maioria do corpo docente está baseado na Holanda e no
Brasil, mas também em crescimento em outros países, a fim de atendermos em outros horários em diferentes partes do globo.

2.2 A língua portuguesa como herança
A língua materna é um patrimônio, uma habilidade formada, garantida e pronta para ser transferida como herança dos pais
para os filhos. Para que isso seja realmente concretizado, os pais necessitam de apoio didático e profissional para que possam
se estruturar e oferecer à criança uma rotina contínua de desenvolvimento e aprendizado.
Além de carregar a bagagem cultural do país de origem, a língua materna reforça as relações familiares e abre um leque de
oportunidades futuras. Comunicar-se com os filhos na língua materna quando se mora no exterior, assim como manter suas
aptidões é o desejo de muitos pais. Para que isso seja alcançado, a criança requer estímulos e os pais organização e
estruturação. A Escola Língua-Mãe oferece toda estrutura e suporte necessários.
Quando iniciamos nossos trabalhos de estruturação da escola, fizemos uma pesquisa com as famílias holandeses que vivem
fora da Holanda. Das que possuem filhos, todos eles estão matriculados em alguma escola/instituição holandesa; seja física ou
on-line. A maioria não deixa que os filhos fiquem sem contato com a língua materna num período maior que 3 meses. É uma
prática estabelecida pelos pais holandeses, pois eles tem consciência da importância da continuidade e manutenção da língua
materna, independente se a família voltar ao seu país de origem ou não.

2.3 Objetivo
A Escola Língua-Mãe foi idealizada para dar continuidade ao desenvolvimento da língua portuguesa a crianças brasileiras de
famílias que moram no exterior cuja língua materna é o português, pelo menos por parte de um dos pais.
O objetivo da Escola Língua-Mãe é desenvolver e aperfeiçoar o domínio da língua portuguesa no período em que a criança
esteja fora do Brasil. Caso volte ao Brasil, regressará tranquilamente sem perder suas aptidões.
Uma das principais metas da Escola Língua-Mãe é contribuir para a evolução das habilidades de escrita, leitura, interpretação,
comunicação e expressão do aluno.

2.4 Conteúdo e material
O conteúdo de ensino de língua portuguesa da Escola Língua-Mãe se assemelha ao das escolas de ensino fundamental no
Brasil. O material didático abrange temas do cotidiano e de conhecimentos gerais (história, geografia, matemática e ciências)
para que a criança também possa aprender vocabulários específicos de outras áreas, além de literatura.
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2.5 Contato
O contato com a Escola Língua-Mãe pode ser feito através do e-mail geral, telefone ou WhatsApp:
contato@escolalinguamae.com
+31 6 57885959

3. Como funciona a Escola Língua-Mãe
A Escola Língua-Mãe oferece educação individual, on-line e à distância, através de meios audiovisuais para crianças brasileiras
que vivem no exterior.
As aulas da Escola Língua-Mãe são semanais, particulares e feitas através do uso do Skype ou WhatsApp. Os pais podem optar
por mais aulas por semana, de acordo com a sua situação particular e interesse. Por exemplo, caso a família esteja voltando ao
Brasil, a criança/adolescente estará mais preparada/o e tranquila/o para retornar à escola brasileira caso receba um número
maior de aulas.
Os pais devem se comunicar com a escola para que possamos calcular exatamente o valor semestral; que será originado
dependendo do número de aulas que a criança irá receber. Fazemos o cálculo de acordo com a demanda de aulas que os pais
desejarem.
Os professores da Escola Língua-Mãe dão aulas em diferentes dias e horários. Oferecemos aulas de manhã, à tarde e,
dependendo do fuso horário, também à noite. Desta forma, podemos alcançar nossos alunos em todo o mundo.

3.1 Sobre o ingresso na escola e calendário
O aluno poderá ingressar na escola em qualquer período do ano, desde que não seja no período de férias. Nosso calendário
escolar anual é uma combinação do calendário escolar do hemisfério norte com o calendário escolar brasileiro. O objetivo
dessa junção é sincronizar o cotidiano da família em relação aos períodos da escola e das férias nos dois hemisférios.
O aluno irá dispor em torno de 15 aulas por semestre ou mais, dependendo da disponibilidade do aluno. Esse número de aulas
irá, também, depender dos calendários dos dois hemisférios e do momento em que o aluno ingressar na escola. O valor do
semestre será proporcional ao número de aulas, como explicado no item anterior.
Abaixo, nosso calendário anual de 2017/2018:
Calendário de férias 2017/2018
De 24/12/2017 a 01/01/2018 – férias de natal e ano novo
De 26/02/2018 a 04/03/2018 – férias de uma semana em fevereiro
De 30/04/2018 a 06/05/2018 – férias duas semanas na primavera (hemisfério norte)
De 02/07/2018 a 22/07/2018 – férias de verão (hemisfério norte)

3.2 Escolha do horário da aula
As aulas são realizadas uma vez por semana com duração de 45 minutos.
A escola e os pais irão determinar juntamente um horário e dia fixo da semana (de acordo com a disponibilidade da escola e da
família) para a realização das aulas. Este dia e horários serão constantes, seguindo o calendário semestral da escola. Por
exemplo:
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Planilha horário semanal
horário do Brasil

horário da Holanda
BR+ 5

segunda-feira
Prof. Carla Prof. Rita

08:00

09:00

13:00

14:00

09:00

10:00

14:00

15:00 Bernardo NL

10:00

11:00

15:00

16:00 Artur FR

11:00

12:00

16:00

17:00

12:00

13:00

17:00

18:00

13:00

14:00

18:00

19:00

14:00

15:00

19:00

20:00

15:00

16:00

20:00

21:00

16:00

17:00

21:00

22:00

17:00

18:00

22:00

23:00

18:00

19:00

23:00

00:00

19:00

20:00

00:00

01:00

Legenda:

terça-feira
Prof. Carla
Phoebe ES

Thijs NL
Claire UK

confirmado
a confirmar
professora não disponível

3.3 Agendamento da aula-teste
A nossa primeira aula será uma aula–teste. Durante esta aula, o aluno será avaliado para o conhecermos e sabermos em qual
nível ele se encontra. Devemos ressaltar que há crianças que saíram há pouco tempo do Brasil e outras que estão há muito
mais tempo sem ter evoluído regularmente a língua materna. Deste modo, nesse primeiro contato, conheceremos o aluno de
maneira mais profunda e saberemos avaliar em qual nível ele se encontra para que possamos preparar o material adequado e
especificamente adaptado para ele.
Observação: A aula-teste terá um custo de €50,00. O pagamento poderá ser realizado por depósito em conta bancária até a
data da aula-teste.

3.4 Taxa de matrícula
Depois da aula-teste, os pais receberão um feedback do professor sobre o nivelamento do aluno. Uma vez esta etapa definida,
o aluno será matriculado se os pais confirmarem o ingresso do filho na escola. A taxa de matrícula é de €50,00.

3.5 Método e livro didático
As aulas terão como base nosso livro didático “Na Ponta da Língua”, de Natércia Rossi e Regina Carvalho; escolhido pela equipe
pedagógica. As aulas particulares e on-line serão compostas por atividades do livro didático, livros de literatura (paradidáticos),
filmes, jogos, atividades multimídia e outros recursos digitais que irão estimular o desenvolvimento da língua portuguesa.

“Na Ponta da Língua” Autoras: Natércia Rossi e Regina Carvalho
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3.6 Aquisição do livro didático
O livro “Na Ponta da Língua” pode ser adquirido através da escola. O preço do livro é € 80,00 + o custo de envio pelo correio
(variável de acordo com o endereço do destinatário) após a realização do pagamento da matrícula.
Também é possível que os pais comprem o livro diretamente no Brasil, caso possuam alguém da família ou conhecido que
possa entregar de maneira mais rápida e direta. É importante levar em consideração a maneira mais rápida de aquisição do
livro para evitar atraso no início das aulas.

Exemplos do acervo da nossa biblioteca - livros paradidáticos de diversos escritores brasileiros que serão usados pelos professores durante as
aulas

Uma vez que a criança esteja matriculada, a escola enviará uma programação literária de apoio aos pais com uma planilha de
organização. A ideia é que os pais tenham essa planilha com os nomes de diversos livros paradidáticos (livros de literatura
infantil) para que possam ter referência do que ler à criança e também para que ela mesma leia. Assim, terão uma linha-guia
com livros sugeridos de acordo com a idade de cada criança. A ideia é facilitar e dar apoio aos pais no cotidiano, usando a
leitura como meio de aprendizado.

3.7 Reposição de aulas
Caso haja imprevisto no dia e hora determinado e o aluno não puder estar presente (por motivo de doença ou evento de força
maior), a escola se flexibiliza em oferecer reposição de, no máximo, duas aulas por ano. Infelizmente não podemos garantir
essas duas reposições por termos alunos em outros lugares do mundo em diferentes horários. Mas faremos o possível para
repô-las dentro de um prazo máximo 3 meses.

3.8 Sobre o desempenho do aluno
Cada aluno tem capacidade, velocidade de aprendizado e personalidades diferentes. O objetivo da escola é que o aluno possa
aproveitar ao máximo o tempo de aula que temos disponível. Por isso, é importante a comunicação entre os pais e professores
sobre o desenvolvimento da criança/adolescente. Estimular e desenvolver a criança/adolescente no contexto da língua
portuguesa é a nossa principal meta. Mas o estímulo que os pais derem em casa, assim como o preparo para as aulas, também
será essencial para o seu desenvolvimento; pois estraremos trabalhando em paralelo para que isso seja alcançado.
A manutenção e desenvolvimento da língua portuguesa envolve tempo, prática e disciplina. Sugerimos que o aluno se envolva
em atividades relacionadas à língua portuguesa várias vezes na semana e que os pais o estimulem a criar este hábito.
É importante ressaltar que a rotina de uma criança que não mora no Brasil tem outro impacto no seu ritmo e aprendizado da
língua portuguesa em relação a uma criança que frequenta uma escola brasileira todos os dias. O contexto da criança morando
no exterior será dirigido por outra língua dominante que não a portuguesa. Na escola Língua-Mãe este aspecto foi analisado
profundamente. Adaptamos o nosso método de ensino para que este lapso seja preenchido da maneira mais eficiente.
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4. Estrutura das aulas
Descrevemos aqui os procedimentos da aula a fim de ajudá-lo a preparar o seu filho para garantir o melhor aproveitamento
possível durante as aulas on-line:

4.1 Preparo do aluno e do ambiente
Com o objetivo de maximizar o tempo e a qualidade da aula, escrevemos abaixo, os passos essenciais para preparação da
criança para receber uma aula on-line:
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Escolha um ambiente da casa que seja calmo, mas que o pai, mãe ou responsável consiga saber que a criança está
acompanhando a aula;
Escolha um lugar onde a luz da janela não venha da parte de trás da criança; para não haver contraste excessivo de
luz;
Averiguar se a cadeira não está baixa demais em relação à altura da mesa. De preferência, usar uma cadeira e não
banqueta para o aluno permanece mais estável;
Ir ao banheiro alguns minutos antes da aula;
Planejar para que a criança inicie a aula descansada e tranquila, sem fome e sem sede;
Verificar se o laptop ou computador estão carregados suficientemente até o término da aula;
Verificar se a internet está em ordem antes do início da aula;
Verificar previamente se o seu endereço de Skype foi corretamente enviado à professora;
Estar com o material da aula completo e acessível, em mãos.

4.2 Preparo dos materiais
O que o aluno deve ter em mãos durante a aula:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

material da aula anterior (dever de casa e respectivo material previamente solicitado pela professora)
livro didático
caderno pautado
caderno de caligrafia
2 lápis apontados (para não perdermos tempo apontando o lápis durante o tempo de aula)
borracha
folhas de papel A4 brancos
lousa branca pequena
pincel atômico/rotulador ou pencil marker
apagador
lápis de cor
lenço de papel

4.3 Preparo para o decorrer da semana
É de extrema importância a disciplina para a execução das atividades durante a semana solicitadas pela professora, pois assim o
aluno estará preparado para que a aula seguinte seja otimizada e aproveitada ao máximo. Pedimos o favor que o material
pedido pela professora (fotos do dever de casa, por exemplo) sejam enviados à professora no mínimo 24h antes do início da
aula seguinte. Os pais combinam com a professora qual a maneira de enviar as fotos do dever de casa; se por e-mail ou
WhatsApp.
Sempre que tiver uma oportunidade, incentive o seu filho a ler ou leia para ele, converse em português. Mantenha em mente
que será originário do pai ou mãe o português do cotidiano enquanto estiverem morando fora do Brasil. A qualidade desta
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interatividade será de extrema importância na ajuda da manutenção e desenvolvimento da língua da criança. A Escola LínguaMãe e a família trabalham juntas para alcançar este objetivo.

5. Valor do investimento e forma de pagamento
O valor do semestre poderá ser efetuado em uma única ou em duas parcelas.
Escreva-nos para que possamos fazer o cálculo mais preciso da sua situação.

6. RESUMO para ingressar na Escola Língua-Mãe
1. Realização do primeiro contato com a escola via e-mail contato@escolalinguamae.com ou telefone +31 6 57 88 59 59.
2. Preenchimento da ficha de informações básicas (com perguntas como idade da criança, último ano em que frequentou a
escola brasileira, nome da escola onde frequentou no Brasil).
3. Agendamento da aula-teste e realização do respectivo pagamento. Valor €50,00.
4. Depois da aula-teste, os pais receberão um feedback do professor sobre o nivelamento do aluno.
5. Caso os pais confirmem o ingresso do filho na escola, deverão fazer a matrícula (taxa de €50,00). Em paralelo, o livro será
enviado pelo correio (€80,00 + custo correio).
6. Em paralelo ao processo de matrícula, os pais e a escola escolherão a data e horário fixos para as aulas semanais (vai
depender do tempo entre o envio do livro ao aluno e o respectivo recebimento).
7. Realização do pagamento semestral em 1 ou 2x. Se for em uma parcela, deverá ser paga até o início da primeira aula. Se
forem duas parcelas, a primeira deverá ser paga até o dia da primeira aula e a segunda após dois meses.
8. Após cada aula, os pais receberão um feedback do professor sobre o desempenho do aluno

7. Agradecimentos
A equipe da Escola Língua-Mãe agradece a confiança e se orgulha imensamente por esta decisão tão importante tomada pelos
pais em consideração ao futuro dos seus filhos.
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