Qual é o âmbito do projeto?
Num país onde cada vez mais portugueses se estabelecem com as suas famílias, surge a
necessidade de manter a língua portuguesa viva principalmente entre os portugueses mais
novos, as crianças. Este projeto visa permitir, a estas crianças, o desenvolvimento da
aprendizagem da língua portuguesa fora do contexto familiar.
A quem se destina?
Este projeto é dedicado a todos os bebés (a partir dos 6 meses) e crianças (até à idade préescolar) portugueses e com dupla nacionalidade que vivem em Varsóvia.
Como são as aulas?
O contacto direto com a língua e cultura portuguesa infantis será proporcionado através de
brincadeiras, jogos, canções, histórias, livros, desenhos animados, entre outros. As aulas
decorrerão num ambiente didático adaptado a crianças pequenas, sendo a aprendizagem feita
de forma fluída e eficaz. Os pais também são convidados a participar ativamente motivando e
ajudando as crianças a integrarem-se, modelando a sua aprendizagem.
Quem são os professores?
As aulas serão orientadas por professores portugueses, que conduzirão as aulas totalmente em
português, para que as crianças estejam completamente imersas no ambiente linguístico e
cultural português.
Como são organizados as aulas e os grupos?
As aulas serão de 45 minutos para os bebés e crianças mais pequenas e de 60 minutos para as
crianças mais velhas. Os grupos serão organizados por faixas etárias e constituídos por 3 a 8
crianças.
Quando começa?
As aulas começam em abril.
Como se inscrever?
Os interessados deverão contactar a Almatuga através do email info@almatuga.com, enviando
a data de nascimento completa dos vossos filhos, bem como, a data a partir da qual estarão
disponíveis para participar.
O que é a Almatuga?
A Almatuga é uma escola que proporciona a aprendizagem da Língua Portuguesa e promove a
cultura e realidade portuguesas. Proporciona tanto a estrangeiros como a falantes nativos de
Língua Portuguesa residentes na Polónia a possibilidade de aprender e/ou desenvolver as suas
competências. Disponibiliza cursos de Português Língua Estrangeira e aulas de Português
Língua Materna para crianças de famílias portuguesas.

