
Projeto piloto "aquisição precoce da língua"
Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil e Therwil

  A língua alemã é importante para o sucesso na escola!
  As crianças aprendem mais facilmente quando são pequenas!
  Oferecemos suporte linguístico para seu filho em grupos lúdicos,
  creches e famílias diurnas!

Queridos pais

As comunidades Leimental de Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil e 
Therwil estão implementando em conjunto um projeto de apoio linguístico inicial para 
crianças de língua estrangeira. O objetivo do projeto é promover crianças de língua 
estrangeira a aprender alemão.

Seu filho pode participar do projeto. O suporte ao idioma ocorre um ano antes do jardim de 
infância. Começa em agosto de 2023 e dura um ano. O treinamento de idiomas realiza-se 
em uma creche (Kita), grupo lúdico ou família diurna e ocorre em dois meios-dias por 
semana.
Dê ao seu filho a oportunidade de aprender alemão desde cedo. Saiba mais e inscreva seu 
filho! Todos os documentos necessários para o registro estão anexados a esta carta. Os 
senhores receberão mais detalhes no evento informativo.

No projeto de apoio ao idioma inicial, não há aulas escolares. Os senhores encontrarão 
muitos filmes em www.kinder-4.ch. Os filmes mostram como as crianças aprendem a falar e 
como a aprendizagem de idiomas é promovida e como os senhores podem ajudar seu filho 
nisso. Os filmes são traduzidos para vários idiomas.

Gostaríamos de convidá-los para o evento informativo. Vamos apresentá-los os detalhes e 
mostrar-lhes o processo de registro.

Data:                          quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023
Horário:                      18h30
Local:                         Kronenmattsaal, Kronenweg 16, 4102 Binningen

Na noite de informação, os senhores conhecerão detalhes sobre o projeto:
- Informações sobre creches, grupos lúdicos e famílias diúrnas que oferecem suporte 
linguístico.
- Informações sobre como registrar seu filho.
- Informações sobre os custos. O seu município apoiará financeiramente as famílias que
  participarão do projeto (o apoio é relacionado a seu rendimento).

Um(a) tradutor(a) traduzirá as informações para o seu idioma nativo, se for necessário.



Se os senhores tiverem alguma dúvida, posso ser contatada às segundas-feiras. Posso 
responder às suas perguntas em francês e inglês. Em anexo, os senhores encontrarão os 
endereços das chamadas "construtoras de pontes" HEKS. Estas pessoas são informadas 
sobre o projeto piloto e responderão suas perguntas em outros idiomas.

Com os melhores cumprimentos
Para o projeto-piloto de apoio linguístico precoce em Leimental

Véronique Alessio Isler
Vice-chefe do centro de coordenação de apoio à linguagem precoce em Leimental
(limitado de novembro de 2022 a junho de 2023)

Telefone 061 405 43 18
E-mail veronique.alessio@oberwil.bl.ch.

Acompanhamentos
 - Formulário de inscrição para a noite de informação

 - Folheto de promoção da linguagem Leimental

 - Cantão de Basileia-Campo: Informações "As crianças querem conversar".

 - Formulário de inscrição para o seu filho para apoio ao idioma precoce

 - Folha de contato para "mulheres construtoras de pontes" HEKS



Gemeindeverwaltung Oberwil
Veronique Alessio Isler
Hauptstrasse 24
4104 Oberwil

Inscrição

para o evento informativo "aquisição precoce da língua no Leimental" a partir de quinta-
feira, 2 de fevereiro de 2023 no Kronenmattsaal, Kronenweg 16, 4102 Binningen

Nome e prenome
da mãe: ...........................................................................................................
Nome e prenome
do pai: ...........................................................................................................

Endereço: ...........................................................................................................

Lugar: ...........................................................................................................

Número de telefone: ...........................................................................................................

Endereço de e-mail: ...........................................................................................................

Eu posso me comunicar oralmente nos seguintes idiomas:

O   deutsch O   français O   italiano O   ትግርኛ
O   español O   português O   english O   لعربية,
O   shqipt O   தமிழ் O   türkçe O

Envie sua inscrição para o endereço acima até sexta-feira, 13 de janeiro de 2023 ou por e-
mail para veronique.alessio@oberwil.bl.ch



  Suporte antecipado ao idioma
Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil e Therwil

Uma visão geral do projeto piloto "Suporte antecipado ao idioma no Leimental"

Ideía
Compreender a língua alemã desempenha um papel central em nossa vida cotidiana. As 
habilidades linguísticas são importantes para uma carreira escolar bem-sucedida e mais tarde 
para a vida profissional. Nos primeiros três anos de vida, aprender o idioma é o mais fácil e é 
divertido.
É muito importante para as seis comunidades do Leimental Biel-Benken, Binningen, 
Bottmingen, Ettingen, Oberwil e Therwil que crianças de língua estrangeira se familiarizem com 
a língua alemã desde cedo. É por isso que eles desenvolveram em conjunto um conceito de 
suporte antecipado de idiomas para crianças de idioma estrangeiro e estão implementando em 
conjunto o projeto piloto " Promoção antecipado de Idiomas no Leimental".

Objetivo
O objetivo do projeto piloto de três anos (agosto de 2020 a junho de 2024) é apoiar as crianças 
de língua estrangeira no alemão um ano antes de começarem o jardim de infância, para que 
possam começar o jardim de infância com um melhor conhecimento de alemão.

Grupo alvo
O grupo-alvo do projeto piloto são crianças de língua estrangeira, um ano antes do início do 
jardim de infância e cuja primeira língua (língua materna) não é o alemão.

Suporte ao idioma na vida cotidiana
O suporte ao idioma é integrado ao cotidiano das crianças. Além do conhecimento 
especializado de professores de idiomas, o contato de crianças de língua estrangeira com 
crianças de língua alemã também desempenha um papel importante na aquisição de idiomas.

Extensão do suporte ao idioma
O suporte ao idioma para o projeto piloto ocorre em dois dias e meio por semana. O suporte ao 
idioma decorre durante um ano em uma creche, grupo de recreação ou “Tagesfamilie”.

Escolha de uma oferta
As famílias escolhem para qual grupo de recreação, creche ou “Tagesfamilie” que participam 
do programa, desejam registrar seu filho.

Ajuda financeira da comunidade
O município ajuda famílias com contribuições relacionadas à renda para o custo do suporte ao 
idioma.

Outras informações:
Véronique Alessio, Gabinete de Coordenação para o Suporte Antecipado ao Idioma
 061 405 43 18
 veronique.alessio@oberwil.bl.ch

mailto:veronique.alessio@oberwil.bl.ch


Suporte antecipado de idioma 
Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil e Therwil

Cadastro
pela participação no projeto piloto de suporte antecipado ao idioma no Leimental

O registro do seu filho é obrigatório. Traga seu filho regularmente para que ele possa se 
beneficiar completamente do suporte ao idioma.
1) Dados pessoais da criança e dos pais

Primeiro nome e sobrenome da criança:

Data de nascimento da criança:

Nacionalidade da criança:

Nome e sobrenome da mãe:

Nome e sobrenome do pai:

Endereço:

Telefone:

O email:

 Esta parte será completada pelo programa de suporte ao idioma (creche, grupos de brincadeira, clube 
das famílias de dia).
2) Programa de suporte ao idioma selecionado

Nome do programa de suporte ao idioma:

Nome da Administração:

a) Cadastro dos meios dias

Dia Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tarde ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

b) Custos: CHF __________

Para obter apoio financeiro do município, você pode enviar um pedido à administração municipal. Por 
favor, use o formulário de inscrição. A pessoa de contato terá prazer em responder a quaisquer 
perguntas que você possa ter. 

Data, Assinatura dos pais: Data, Assinatura da administração:



      
 

Frühe Sprachförderung 
Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil und Therwil 

 

 

Teilnehmende Spielgruppen, Kitas und Tagesfamilien 
 

Schuljahr 2023/24 

 

Binningen 

Spielgruppe Margarethen 

Margarethenstrasse 32 

4102 Binningen 

Tel. 076 570 32 75 

nadia.clemente@bluewin.ch  

Spielgruppe Zwärgligarte 

Weidweg 8 

4102 Binningen  

Tel. 079 287 18 58 

jonaservice@bluewin.ch 

www.kgbb.ch  

 

Spielgruppe Brummbärli 

Curt Goetz-Strasse 21 

4102 Bininngen 

Tel. 079 509 52 83 

deniseherb@icloud.com  

www.faz-binningen.ch  

 

Tagesfamilien Binningen-Bottmingen 

Therwilerstrasse 11 

4103 Bottmingen 

Tel. 061 421 23 71 

kinderbetreuung@gmx.ch  

 

 

Bottmingen 

Spielgruppe Pünktli 

Binningerstrasse 19 

4103 Bottmingen 

Tel. 078 798 49 49 

spielen@puenktli.com  

www.puenktli.com 

 

 

Tagesfamilien Binningen-Bottmingen 

Therwilerstrasse 11 

4103 Bottmingen 

Tel. 061 421 23 71 

kinderbetreuung@gmx.ch  

Spielgruppe zum BOZ       

Therwilerstrasse 14 

4103 Bottmingen 

Tel. 076 570 32 75 

np.spielgruppezumboz@bluewin.ch 

www.bottmingerzentrum.ch/spielgruppe 
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Ettingen 

 

Spielgruppe Colibri 

Kammermattweg 10 

4107 Ettingen 

Tel. 061 821 64 63 

fiorenza@colibri-kids.ch 

www.colibri-kids.ch  

Spielgruppe Sunnereedli 

Im Mühlegarten 2ü 

4107 Ettingen 

Tel. 078 806 19 65  

vivienne@spielgruppe-sunnereedli.ch 

www.spielgruppe-sunnereedli.ch   

 

Oberwil 

Spielgruppe Spielwerkstatt Schnäggehüsli 

Rebgartenweg 45 

4104 Oberwil 

Tel. 076 722 21 99 

administration@swso.ch 

www.swso.ch 

Spielgruppe Sunneschyn 

Hallenstrasse 8 

4104 Oberwil 

Tel. 061 402 11 55 

info@spielgruppesunneschyn.ch 

www.spielgruppesunneschyn.ch  

 

 

BLIS Baselland International School 

Hohestrasse 150 

4104 Oberwil 

Tel. 061 301 00 69 

anja.herzog@bliss.swiss 

https://www.blis.swiss   

Kita Familycare Oberwil 

Bahnhofstrasse 37 

4104 Oberwil 

Tel. 061 401 50 77 

kita.oberwil@familycare.ch  

www.familycare.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Auskünfte:  

Véronique Alessio 
Stellvertretende Leiterin Koordinationsstelle Frühe Sprachförderung im Leimental 
 061 405 43 18 
 veronique.alessio@oberwil.bl.ch   
     www.oberwil.ch / Bildung / Frühe Sprachförderung  
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Projekt Brückenbauer:innen - Kontakte pro Sprache - 2023 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iz, 18.02.2023 

Sprachen Telefon 

Shqip (Albanisch) 079 767 76 94 – Igballe Salihu 

 079 766 50 13 – Charifa Zarbane (Arabisch)العربية

Português (Portugiesisch) 079 766 90 26 – Ana Maria Senn 

தமிழ் (Tamilisch) 079 266 90 21 – Sarojini Kannathasan 

ትግርኛ (Tigrinya) 079 133 80 03 – Helen Haile 

Türkçe (Türkisch) 079 767 18 35 – Lülfer Aksu 

Español (Spanisch) 079 139 12 13 – Gladys Rueggsegger-Flores 


