
1HERANÇAS

HERANÇAS
A REVISTA DO POLH

Português como Língua de Herança

O SISTEMA
ESCOLAR 
AUSTRÍACO

Edição n°  2

Áustria, 07.2020

p. 10 Seja um guardião da natureza. 

Você pode começar por não jogar

lixo no chão.

p. 17 Dicas de livros e filmes. Veja as 

dicas desta edição. Você pode enviar a 

sua sugestão para

herancasdopolh@gmail.com.  



3HERANÇASRevista2

p. 3 Editorial 

p. 4 O sistema escolar austríaco 

p. 7 Reconhecimento, espaço e legitimidade 

p. 10 Seja um guardião da natureza 

p. 11 Você já perdeu algo ou alguém? 

p. 12 “Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé” 

p. 14 Provas de Português?

p. 17 Entrevista

p. 18 Vai ficar tudo bem!

p. 18 Sem tempo para o tédio!

p. 19 Troca de cartas!

p. 19 Na pandemia!

p. 20 Dica de livros/filmes

p. 21 Língua em Ação  

p. 22 Agora é a sua vez! 

p. 23 Passatempos

O mais criativo e original será escolhido!
Envie seu desenho para
herancasdopolh@gmail.com
até o dia 30 de setembro de 2020.
 
Mas atenção!
Cada pessoa só poderá
participar com 01 desenho.
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EDITORIAL
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Idade:
Nacionalidade: 
Escola onde estuda português:
Professora: 

Nesta edição, você encontrará o interessante artigo de capa, escrito 
por dois alunos da professora Daniella Ringhofer (Viena), que tive-
ram o cuidado de descrever, em detalhes, como funciona “O sistema 
escolar austríaco”, que, muitas vezes, parece bem complexo para as 
famílias recém-chegadas. 

A Heranças tem como objetivos resgatar, divulgar, preservar, valo-
rizar e ampliar as crenças culturais, os valores, os comportamentos 
e o conhecimento da língua portuguesa apreendidos pelas crianças e 
pelos adolescentes matriculados nas aulas de Português como Língua 
de Herança (ou seja, a língua que se aprende em casa) na Áustria. 

A primeira edição foi publicada em 10.06.19, com apoio da Embai-
xada do Brasil em Viena, que imprimiu o material preparado por nós 
professoras. Já esta segunda edição ganhou cara de revista graças ao 
trabalho do designer gráfico Tobias Leerzeichen, que teve seu projeto 
aprovado pela Embaixada do Brasil em Viena. 

Pelo reconhecimento da importância de nosso trabalho, agradece-
mos ao Sr. Embaixador do Brasil em Viena, o Sr. José Antonio Mar-
condes e, em especial, ao Sr. Jonas Paloschi (Segundo Secretário do 
Setor Cultural e Administrativo) e à Sra. Rita Scodeler (Setor Cultural).

A revista Heranças será distribuída, gratuitamente, às famílias cu-
jo(a)s filho(a)s estejam matriculado(a)s e frequentando, regularmente, as 
aulas de POLH da Áustria.

Ei, você! 
Quer ver o seu desenho virar a logomarca da nossa 
revista Heranças?

IMPRESSUM

Medieninhaber: ??

Herausgeber: ?

Für den Inhalt verantwortlich: Das Redaktionsteam: ???

Verlags- und Herstellungsort: ???

Fotos: wenn nicht eigens vermerkt von der Redaktion zur 

Verfügung gestellt, bzw. www.pixabay.com

Gestaltung und Satz: Leerzeichen Multimedia OG (www.

leerzeichen.at)

Druck: www.onlineprinters.at

Karina de Rezende-Fohringer 

Professora Doutora em Letras

Editora da Revista Heranças

SUMÁRIO



5HERANÇAS4

O SISTEMA 

ESCOLAR AUSTRÍACO

Com a palavra, a Professora Daniella Ringhofer.

Com o objetivo de atrair leitores às belas produções de texto realizadas 
pelos alunos, no ano letivo 2018/2019, as turmas do Ensino Fundamental 
II e Ensino Médio de Viena trabalharam com contribuições para o Blog ̈ O 
Periscópio¨ (https://www.operiscopio.com/). Um dos temas escolhidos 
foi ¨escolas mundo aforä . Como cada país apresenta diferentes sistemas 
escolares, fizemos uma reflexão do que ocorre na Áustria, no Brasil e em 
Portugal. Como o sistema escolar por aqui parece bem complexo para os 
que vêm de fora, os alunos Rudolfo de Oliveira Zeisner e Cairê Thaler-
Pinto (18 e 16 anos) fizeram um resumo das possibilidades que a Áustria 
oferece em termos de escola visando informar famílias recém-chegadas.

Aproveitamos aqui a oportunidade de dividir com os leitores da Revista 
Heranças essa visão de dois rapazes que estão bem próximos da sonhada 
¨Maturä .

As crianças entram no sistema escolar o 
mais tardar aos cinco anos de idade através 
do "ano pré-escolar obrigatório" que ocor-
re dentro dos jardins da infância. Lá os pe-
quenos socializam com seus novos amigos e 
aprendem regras básicas. É claro que todos já 
podem ir antes ao infantário, mas, obrigato-
riamente, só a partir dos 5 anos completos.

Depois começa o trabalho duro com o En-
sino Fundamental I (Volksschule). Em qua-
tro anos, as crianças aprendem a escrever, 
ler e fazer contas. Ganham também noções 

de Geografia e Biologia, mas ainda de forma 
bem superficial. 

Aos dez anos, a meninada pode escolher 
entre o Fundamental II ¨ginasial ,̈ com tur-
mas cheias, muito conteúdo, muitas disci-
plinas e professores diferentes (AHS) ou um 
Fundamental II com as disciplinas obrigató-
rias dadas por menos professores e, às vezes 
com foco em ajudar alunos com maiores difi-
culdades (NMS). Entretanto, mesmo na NMS, 
é possível seguir a grade curricular da AHS 
e fazer exercícios e provas extras. Essa fase 
dura quatro anos. Daí, surgem mais opções.

Há, então três possibilidades a partir dos 14/15 anos de idade:  

 ¬ continuar na sua escola atual (se ela for AHS) e cursar disciplinas gerais com foco em 
preparar para uma Universidade, 

 ¬ escolher uma escola que tenha disciplinas de Ensino Médio, mas que termine adicional-
mente com uma formação profissional (BHS ou BMS) - pode ser com ou sem a ¨Maturä  
(mais abaixo, veremos o que vem a ser isso), 

 ¬ fazer um curso totalmente profissionalizante dentro de uma escola-oficina com visitas 
mais esporádicas ao centro escolar (Berufsschule). 

A obrigatoriedade escolar é até o aluno 
chegar ao nono ano escolar ou 15 anos de 
idade (por ex.: 4 anos de Fundamental I, 4 
anos de Fundamental II e 1 ano de ¨Polycol-
lege¨ para os alunos que ainda não estão se-
guros sobre qual modelo seguir). 

Mesmo depois desses nove anos, o aluno 
não está livre da arte de aprender. Se um es-

tudante não quiser continuar na escola, ele 
precisa terminar uma formação obrigatória 
até os 18 anos e aprender um ofício ou fazer 
um estágio. Essa nova forma existe na Áustria 
há apenas dois anos. Com isso, o estado quer 
que os jovens possam entrar na vida do tra-
balho mais fácil- e rapidamente e que todos 
no futuro possam ter uma ocupação.

Revista
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Para os que seguem a escola regular, no final do Ensino 
Médio, o aluno faz um exame chamado “Matura“. Essa 
prova tem três pilares:

[ © Benjiiii / CC BY-SA 3.0 ]

Glossário: 
Kindergarten: infantário ou jardim da infância

Vorschule: pré-escola. Pode ser dentro do ¨Kindergarten¨ 
ou na escola, se a criança estiver com 6 anos completos no 
mês de setembro do ano letivo vigente, mas não tem matu-
ridade para ser alfabetizada.

Volksschule: escola primária ou Fundamental I / primeiro 
ciclo

AHS Unterstufe: ginásio ou liceu para jovens de 10 a 14 
anos com maior ênfase em línguas ou ciência

Neue Mittelschule (NMS): Fundamental II / segundo ci-
clo geral também para jovens de 10 a 14 anos

Sonderschule: escola para crianças com necessidades 
especias, muitas vezes de forma integrativa em uma Neue 
Mittelschule

Poly ou Polycollege: opcional para alunos que não sabem 
qual modelo seguir depois da NMS.

AHS Oberstufe: dura 4 anos, equivale ao ¨Ensino Médio¨ / 
Secundário, no final faz-se a ¨Maturä .

BHS em suas diversas formas - HTL, HAK, HLW etc): dura 
em geral, 5 anos. Escola com diploma profissionalizante e 
¨Maturä .

BMS: escola com diploma profissionalizante, mas nem 
sempre com ¨Maturä . O tempo de duração varia.

Berufsschule: escola-oficina com foco prático

Kolleg: possibilidade de estudo pré-universitário, por 
exemplo, para quem vem do exterior.

Universität, Fachhochschule e Akademie são diferentes 
instituições de nível superior.

 ¬ O primeiro pilar é um trabalho pré-científico de no mínimo 40 mil e máximo 60 
mil dígitos. 
 

 ¬ O segundo pilar é a “Matura“ escrita, essa é a mesma em todas as escolas. Nessa 
avaliação, os alunos precisam fazer provas em três disciplinas: uma de Matemática, 
uma de Alemão e a última é eletiva, mas precisa ser uma língua viva que o aluno 
aprendeu por quatro anos.  

 ¬ O terceiro e último pilar é a prova oral. Esta também se compõe de três provas, 
mas pode-se escolher entre todas as matérias cursadas no mínimo por dois anos.

Tendo a ¨Maturä , os alunos podem ingressar em uma Universidade. Aí é um novo 
capítulo.

Desde 2010, o português é ensinado em escolas públicas da Áustria. 
O primeiro estado a obter este benefício foi Viena (2010), seguido 
por Tirol (2017) e Baixa Áustria (2018). Nesse ano, completamos uma 
década de luta por reconhecimento, espaço e legitimidade. Há tantas 
razões para comemorar, pois um lado há um aumento significativo 
no interesse pelas aulas de POLH. Os números de alunos praticamente 
dobraram nos últimos dois anos. Acreditamos que há vários fatores 
por trás disso, um deles é a consciência da importância e benefícios 
do multilinguísmo, tanto nas famílias com as quais temos contato, 
como no sistema educacional em geral.

No Tirol, por exemplo, onde era bastante comum ouvir que multi-
linguísmo era algo nocivo e que deveria ser combativo, hoje vivemos 
um vento forte de mudança. Em 2017, o POLH entrou para o progra-
ma de ensino de línguas de herança promovido pelo estado, começa-
mos com uma turma e hoje já temos quatro.

RECONHECIMENTO,

ESPAÇO E LEGITIMIDADE
Professora Julliane Rüdisser

Além do aumento no número de 
alunos, nos deixa muito feliz poder 
conquistar um espaço legítimo den-
tro das escolas onde atuamos aqui no 
Tirol.  Isso se dá de forma muito con-
creta; na escola Mariahilf (Innsbruck), 
por exemplo, esse ano ganhamos um 
armário onde agora podemos guardar 
uma seleção de livros que ficam à dis-
posição dos alunos todas as semanas.

Na escola Wörgl I (Wörgl), onde 
iniciamos este ano, sentimos uma 
enorme acolhida. Lá também pode-
mos deixar nossas marcas em forma 
de cartazes na parede. 

Armário do POLH na escola Mariahilf

Alunos apresentando seus retratos falados
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Em todas as três escolas onde se ensina 
POLH aqui no Tirol, tivemos a alegria de 
receber a atriz e contadora de história Naira 
Carneiro (Cia Os Buriti – Brasília) para uma 
tarde de histórias, música e muita interação 
com nossos alunos.

Regras de convivência estipuladas e ilustradas pelos alunos de POLH

Visita da atriz Naira 

Carneiro aos alunos de 

POLH

Seguramente ambas as coisas. Ter espaço, 
reconhecimento e legitimidade é extrema-
mente positivo para a autoestima e o processo 
de identificação e formação de identidade dos 
nossos alunos. Um aluno que se sente bem-
vindo, que sente que sua língua e identidade 
são bem-vindas dentro do ambiente escolar, 
seguramente se sentirá mais motivado e livre 
para se expressar em sua língua de herança. 

Todas essas conquistas nos fazem sentir 
que nossos esforços até aqui valeram a pena e 
desejamos que mais crianças tenham a opor-
tunidade de sentir suas múltiplas identidades 
sendo reconhecidas e valorizadas.

O que é mais lindo  ¬ Alunos falando, lendo e escrevendo na língua de herança? 

 ¬ A escola que dá espaço e legitimidade para a língua de herança? 

 ¬ As duas coisas?
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SEJA UM
GUARDIÃO
DA NATUREZA

Um campo de futebol oficial, 
segundo a FIFA, deve medir 
assim: 105 m x 68 m

Karina de Rezende-Fohringer

Tente imaginar 44,5 milhões de campos de futebol juntos. Achou 
muito? Pois é, esse é o tamanho da área de floresta queimada no Brasil 
no ano de 2019. O ar poluído afetou a respiração das pessoas. Muitos 
animais morreram1). Uma tristeza! 

Por isso, é preciso que sejamos guardiões da natureza. Há várias 
maneiras de se fazer isso. Você pode fazer coisas simples, como não 
jogar lixo no chão, ou protestar como a sueca Greta Thunberg. Você 
também pode criar uma reserva natural, que é um lugar onde an-
imais e plantas estão protegidos por lei. 

A Renata Bomfim e o Luiz Alberto Bittencourt são os donos da 
Reserva Natural Reluz2), que fica no Espírito Santo. Eles são apaixo-
nados pelos animais e pelas plantas. Na Reluz, nenhum pássaro vive 
em gaiolas e os macacos passeiam livremente pelas árvores do jardim.

Os alunos e as alunas da VS Mödling conversaram com Renata e 
Luiz, na sexta-feira, dia 29.11.2019 e concluíram que “nós devemos 
preservar a Amazônia para que as pessoas e os animais que vivem ali 
não morram”, disse Lidia de Souza-Brandner (10 anos).

Giuliano Schuller (8 anos) Laura Mariana Steinhofer (9 anos)

1) http://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2016/05/quais-medidas-de-um-campo-de-futebol 
 https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/01/14/queimada-cresce-brasil-2019.htm
2)  RELUZ (http://www.rppnreluz.com/)

 O que campo

  de futebol

   tem a ver

com natureza?

VOCÊ JÁ PERDEU 

ALGO OU ALGUÉM?

A Bia Bedran, uma cantora brasileira, 
escreveu uma linda canção chamada O 
ANEL (DER RING), que está no CD Coleção 
de Músicas Infantis.

Ich habe meinen Ring auf See verloren
Ich konnte ihn nicht mehr finden
und das Meer brachte mir die Muschel
um sie mir zu schenken

Perdi meu anel no mar
não pude mais encontrar
e o mar me trouxe a concha
de presente pra de dar.

A turma de St. Pölten, após fazer uma tradução livre e 
trabalhar aspectos linguísticos do texto, trocou experiên-
cias sobre as suas perdas. O resultado você confere nos de-
poimentos abaixo.

Eu perdi meus 
brincos na escolinha, 

mas eu achei  
os brincos de novo. 

Levei meu celular para a escola 
e esqueci de levar ele para casa. 

Nunca mais vi meu celular.

Eu perdi a minha 
vovó.

Eu fiquei triste.

(Laura, 9 anos)

(Eduardo, 12 anos)

(Pedro, 6 anos)
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"CABEÇA, OMBRO,

JOELHO E PÉ
... JOELHO E PÉ" Atividade realizada pela

professora Tatiana com os alunos 

das escolas primárias de Viena.

vamos falar

sobre o nosso

corpo?!

No mês de novembro de 2019, as turmas de Português das escolas 
primárias de Viena trabalharam a temática do Corpo Humano. Co-
meçando pelo vocabulário básico das partes do nosso corpo e para 
quê precisamos delas, passando pelos objetos de higiene pessoal até 
concluir o tema com dicas de como cuidarmos bem da nossa saúde 
física e também mental.

A turma da escola NMS Kölblgasse deu um show no conhecimento 
do vocabulário das partes do corpo. Como essa turminha é craque em 
Português, avançamos um pouquinho mais e trabalhamos a divisão 
do corpo em cabeça, tronco, membros inferiores e superiores.

Sobre higiene pessoal, discutimos quais os cuidados diários com 
o nosso corpo, tais como: a importância de escovar os dentes, tomar 
banho, cortar as unhas e tantos outros. De tarefa, os alunos e as fa-
mílias receberam uma atividade para realizar em conjunto: criar uma 
história que considerasse as cenas ao lado.

Os alunos fizeram histórias muito criativas com direito até 
banho após a festa de Halloween no Museu de História Natural, 
ficando com o cabelo todo laranja e o rosto todo borrado pela 
maquiagem, devido à falta de água – história criada pela aluna 
Sofia Tavares (VS Sonnenuhrgasse). Parabéns pela criatividade!

Foi difícil escolher uma história 
para reproduzir em nossa revista, 
mas, depois de várias lidas e relidas, 
escolhemos a história criada pelo alu-
no Leonardo Fernandes Guimarães 
(VS Sonnenuhrgasse). Parabéns, Leo, 
pela criatividade e também pelo seu 
bom Português! Agora, reproduzire-
mos a história aqui:

A água misteriosa

Num dia ensolarado, Ana voltou da escola muito suada, pois tinha feito aula 
de educação física. Ela estava bastante ansiosa para tomar um belo banho.

Chegou em casa bem apressada, nem cumprimentou a sua mãe, entrou cor-
rendo em seu quarto, pegou a sua toalha e foi para o banheiro. Debaixo do 
chuveiro ela se divertia ensaboando o seu corpo e fazendo bolinhas de sabão.A 
diversão de Ana acabou quando ela ligou o chuveiro e não saia nem mais uma 
gotinha d’água. 

Aos gritos, Ana chamou por sua mãe que só assim percebeu que a menina 
estava tomando banho. A mãe foi correndo contar à Ana que a água só retornaria 
em 10 minutos, pois houve um pequeno vazamento na rua, e os funcionários da 
rede de esgosto estavam trabalhando.

Durante o tempo que sabão. A esperar até a água voltar, mãe e filha con-
versaram sobre a importância da água para nossa higiene. A espera foi rápida, 
e, quando a água retornou, Ana foi depressa para o chuveiro. Muito feliz ela se 
enxaguou e se divertiu ainda mais.

Para fecharmos este tema, criamos 
alguns cartazes com dicas de como 
cuidar do nosso corpo. Vamos ver as 
dicas que deram os alunos da VS Son-
nenuhrgasse, NMS Kölblgasse e Cam-
pus Gertrude Fröhlich-Sandner: 

 ¬ Evitar comer doces;
 ¬ Dormir bem;
 ¬ Visitar o médico periodicamente;
 ¬ Fazer esportes;
 ¬ Não tomar remédio sem receita médica;
 ¬ Beber, pelo menos, 2 litros de água por dia;
 ¬ Sorrir muito;
 ¬ Evitar o excesso de refrigerante;

 ¬ Não fumar;
 ¬ Comer frutas e legumes;
 ¬ Evitar o excesso de álcool;
 ¬ Tomar banho;
 ¬ Lavar os cabelos frequentemente;
 ¬ Escovar os dentes;
 ¬ Evitar comidas gordurosas;
 ¬ Evitar o uso de aparelhos eletrônicos.

Vamos seguir as dicas dos nossos alunos e cuidar do nosso corpo! 
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PROVAS DE PORTUGUÊS?
Não, obrigado! Ou Sim, por que não?

Professora Daniella Ringhofer

Uma pergunta frequente que recebemos 
de pais que querem inscrever seus filhos nas 
aulas de Português é: Os alunos ganham nota? 
Uma pergunta tão simples terá uma resposta 
complexa .... Vamos a ela!

Como muitos sabem, as aulas de língua 
de herança são financiadas pelo Ministério 
da Educação Austríaco. Ou seja, é ele quem 
contrata os professores, ajuda a selecionar a 
escola onde as aulas ocorrem e, de acordo 
com o número de alunos inscritos, autoriza 

(ou não) a formação de turmas. O programa 
Äulas de Língua de Herançä  contempla di-
ferentes alunos, falantes de diferentes línguas 
que ingressam nas aulas em diferentes anos 
letivos e níveis de pré-conhecimento, o que 
torna o cumprimento de um currículo geral 
algo bem complicado. Por esse motivo, foi 
estabelecido (pelo menos em Viena, estado 
onde há o maior número de alunos inscri-
tos) que toda matrícula se dará em forma de 
¨exercícios facultativos̈ , ou, em alemão, ¨un-
verbindliche Übungen ,̈ ou seja, sem nota.

Diante desse cenário, foram pensados três 
níveis de competência linguística, indepen-
dente da idade e do ano escolar. Cada aluno, 
juntamente com a família, define em que ní-
vel ele quer e pode chegar durante a jornada 
de estudos formais da língua. Não há idade 
máxima para a realização das provas, con-
tanto que o aluno esteja em idade escolar e 

inscrito nas aulas de Português. Há, porém, 
uma idade mínima recomendada devido ao 
nível de maturidade exigido para cada exame.

Em todos os casos, o exame aborda as 4 
competências linguísticas: leitura, escrita, 
fala e audição. A gramática é parte da escrita 
e também avaliada durante a fala.

Aulas sem notas: isso funciona?
A resposta é sim. Aulas sem provas ou no-

tas funcionam em diferentes matérias eleti-
vas, funcionam em oficinas, esportes e até 
mesmo em alguns sistemas escolares. Como 
em uma aula de dança, os alunos que cursam 
português chegam semanalmente aos seus 
¨estúdios̈ , onde se soltam: vivenciam a lín-
gua de forma plena, falam, escutam, leem, 
escrevem, convivem, brincam, ampliam o 
conhecimento trazido de casa. Ou seja, essa 
tarde semanal (ou manhã de sábado) faz sim 

diferença na vida dos nossos jovens e ajuda-
os a ter uma relação de maior segurança com 
a língua materna e/ ou paterna. Por isso di-
zemos: mesmo que você, pai ou mãe, tenha 
a impressão que a escola do seu filho já exige 
mais que suficiente em termos de conteúdo, 
matricule o seu filho sem a exigência de ava-
liações ou notas. Dê a ele de forma natural a 
possibilidade de ampliar a vivência linguísti-
ca e de conviver com outros jovens e outras 
crianças que dominam essa ¨língua exóticä .

Mas afinal, há ou não há provas? 
Para adolescentes, a resposta também é 

sim. Há prova, mas é opcional. Os adolescen-
tes estão acostumados a ¨estudar para a boa 
notä  ou ¨melhorar para a provä . Dessa for-
ma, um exame oferece ao aluno não somente 
a possibilidade de ter o momento de sentar, 
revisar e refletir sobre seus pontos fortes e 
fracos como também de ter, através de um 
certificado, um comprovante sobre o nível 

aproximado em que ele se encontra. Uma 
avaliação pode, dessa forma, fazer bastante 
sentido. O ¨nível em que cada um se encon-
trä  depende, entretanto, de muitos fatores 
que vão além da participação das aulas. Gra-
mática e ortografia aprendem-se na escola, 
mas para vocabulário e fluência precisamos 
do estímulo em ambiente familiar, afinal, as 
aulas ocorrem somente uma vez por semana.

Agora vamos às diferentes provas:
Exame de Português para Jovens Falan-
tes I: esse exame comprova que o aluno, 
de forma básica, pode fazer uso das quatro 
competências em sua comunicação. O alu-
no consegue ler e compreender textos sim-
ples, escrever cartas com assuntos cotidianos 
como escola, lazer, datas comemorativas, 
moradia etc., respeitando as principais regras 
gramaticais e ortográficas. O candidato deve 
compreender textos auditivos simples nas va-
riantes Português Europeu e Português Brasi-
leiro e na comunicação oral deve ser capaz de 
opinar sobre planos e discussões.

A avaliação é indicada a alunos a partir dos 
13 anos de idade que já cursem aulas de por-
tuguês há pelo menos 3 anos completos. É 
também uma oportunidade para alunos que 
ingressam nas aulas como iniciantes (não 
importa a idade) comprovarem o que pude-
ram aprender. Para esses alunos é importante 
que o vocabulário e as estruturas do dia a dia 
sejam fixados em casa. Dependendo da nota 
adquirida, o exame equivale aos níveis A2 ou 
B1 do quadro comum europeu de referência 
para línguas.

Exame de Português para Jovens Falantes 
II: esse exame comprova que o falante pode 
interagir com pessoas nativas com grau su-
ficiente de fluência e naturalidade, sem que 
tenha que procurar por palavras. Este aluno 
consegue ler artigos de jornal ou revista e en-
tender alguns pontos subentendidos. Ele pode 
produzir textos claros sobre temas diversos e 
através deste texto defender um ponto de vis-
ta, respeitando normas gramaticais um pouco 

mais complexas (ex. utilizar verbos no modo 
subjuntivo, fazer bom uso dos pronomes etc.). 
O aluno também deve compreender textos 
auditivos das duas variantes da Língua Por-
tuguesa, e, por exemplo, acompanhar uma 
entrevista. Tal prova é indicada para alunos 
a partir do nono ano escolar (primeiro ano 
¨Oberstufë ) e com 15 anos de idade ou mais.

A equivalência de acordo com o quadro 
comum europeu para línguas é ao nível B2.

Exame de Português para Jovens Falan-
tes III: está por vir. Esta prova será destinada 
a alunos do último ano escolar que através 
de provas escritas dissertativas sobre obras de 
Literatura Brasileira e Portuguesa pré-esta-
belecidas comprovavará seu nível linguístico 
equivalente a de um falante nativo. A lista de 
livros é dada pela professora. O aluno deve 
ler ao menos 3 dos 6 livros do catálogo. Tais 
livros serão também trabalhados em aula.

Por equivaler a um exame que comprova o 
nível C1 ou C2 do quadro comum europeu, 
é necessária a comprovação da utilização da 
língua também de forma acadêmica. Baseado 
nisso, os alunos devem ter a capacidade de 
apresentar oralmente um trabalho pré-cien-
tífico, por exemplo, a ¨Vorwissenschaftliche 
Arbeiẗ  elaborado para a aquisição da ¨Matu-
rä  (diploma de conclusão de Ensino Médio) 
em Língua Portuguesa. Outra opção é retratar 
e discursar sobre um momento histórico bra-
sileiro ou português. Este exame é indicado 
aos alunos plenamente bilíngues (bilinguis-
mo equilibrado).
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Eduardo Haftner, Laura Steinhofer, Anna Spitzer, Pedro 

Schuller, Frau BEd.  Direktorin Alexandra Schiffler, Johann 

Silva, Alexander Silva (sentados na frente). Giuliano Schul-

ler e Viktor Abfalter (sentados atrás) (Foto do arquivo pes-

soal da professora Karina de Rezende-Fohringer)

Outras perguntas frequentes:

Quando e onde ocorrem as provas? - As provas ocorrem na segunda quinzena do mês de junho, 
depois de encerrados os exames escolares obrigatórios. No mês de setembro são entregues os 
certificados. As provas ocorrem em 2 dias, um dia para a prova escrita outro para a prova oral, 
e têm lugar na escola onde ocorrem as aulas (Akademisches Gymnasium, primeiro distrito 
de Viena).  

O que acontece se o aluno não passar na prova? - As notas nunca são divulgadas às escolas ou em 
qualquer outra plataforma. Caso o aluno não tenha obtido o mínimo de 60% da pontuação 
em uma das modalidades (escrita ou oral), o aluno não recebe o certificado. Ele pode, no en-
tanto, repetir uma das duas ou ambas as partes no ano seguinte, contanto que esteja inscrito 
nas aulas.

Tais exames são reconhecidos? - Os Exames de Português para Jovens Falantes fazem parte de 
um projeto piloto com intuito de dar um retorno ao próprio aluno e às suas famílias sobre a 
sua competência em Língua Portuguesa. Ganha-se um certificado assinado pelas professoras 
responsáveis que pode ser guardado e apresentado como comprovante de estudo e compro-
metimento com a língua durante o período escolar (por exemplo, para candidatar-se a um 
intercâmbio ou até mesmo a um estágio). No entanto, tais certificados não são reconhecidos 
como pré-requisito de ingresso em uma instituição de ensino superior brasileira ou portugue-
sa. Caso esse seja o seu objetivo, indicamos o Exame Celp Bras (aplicado pela Universidade de 
Salzburgo) ou o Exame do Instituto Camões (através da Universidade de Viena).

Ainda tem dúvidas sobre os Exames de Português? Entre em contato com a professora responsável: 
daniella.ringhofer@gmail.com.

E, desde já: boa sorte aos que querem ter essa experiência!

Alunos que fizeram a prova de 

português em 2019 (foto do 

arquivo pessoal da professora 

Daniella Ringhofer)

ENTREVISTA

Os alunos e as alunas que frequentam as aulas de português na VS. 
Otto Glöckel, em St. Pölten, estudaram o gênero textual entrevista. 
A tarefa principal do projeto “Quem sou eu?” foi entrevistar a Sen-
hora Alexandra Schiffler, diretora da escola. Para tanto, os alunos e 
as alunas prepararam, coletivamente, as perguntas que gostariam de 
fazer à diretora. Então, no dia 08 de outubro de 2019, nós recebemos 
a Senhora Schiffler que, gentilmente, respondeu às perguntas feitas 
pelos nossos pequenos curiosos. Terminada a entrevista, fomos todos 
convidados a conhecer a sala da direção da escola.

O objetivo principal do projeto foi desenvolver nos alunos e nas 
alunas a capacidade de ouvir, compreender e traduzir (de alemão para 
português e vice-versa) informações sobre a entrevistada.

As perguntas e as respostas. Die Fragen und die Antworten.

Qual é o seu nome? Wie heißen Sie? 
 Eu me chamo Alexandra Schiffler. Ich heiße Alexandra Schiffler.
Quantos anos você tem? Wie alt sind Sie?  
 Eu tenho 46 anos. Ich bin 46 Jahre alt.
Quais línguas você fala? Welche Sprachen sprechen Sie?
 Eu falo alemão, inglês e um pouco de francês. Ich spreche Deutsch, Englisch und ein etwas Französisch.
Onde você nasceu? Wo sind Sie geboren?
 Eu nasci em St. Pölten. Ich bin in St. Pölten geboren.
Qual é o seu hobby? Was ist Ihr Hobby?
 Meu Hobby é viajar. Mein Hobby ist reisen. 
Qual é o seu animal favorito? Was ist Ihr Lieblingstier? 
 Meu animal favorito é gato. Mein Lieblingstier ist Katze.
Qual é a sua cor favorita? Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
 Minha cor favorita é lilás. Meine Lieblingsfarbe ist lila.
Quantos filhos você tem? Wie viele Kinder haben Sie?
 Eu tenho 1 filha. Ela se chama Denise. Ich habe 1 Tochter. Sie heißt Denise.
Qual é a sua religião? Welche ist Ihre Religion?
 Eu sou cristã. Ich bin ein Christ.
Você mora em casa ou em apartamento? Wohnen Sie in einem Haus oder in einer Wohnung?
 Eu moro em um apartamento. Ich wohne in einer Wohnung.
Como você vem para o trabalho? Wie kommen Sie zur Arbeit?
 Eu venho de carro para o trabalho. Ich komme mit dem Auto zur Arbeit.
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Na narrativa, o Nelio vai visitar os avós e leva o amigo, Igor, 
com ele. Eles viajam de avião e de trem até chegarem à cidade 
do vovô e da vovó. Lá, eles passeiam no campo, vão ao lago e 
se divertem no jardim. Tudo o que ainda não estamos podendo 
fazer por causa da COVID-19. 

Pensando nisso, a professora Karina Fohringer perguntou aos 
alunos: 1) O que você está fazendo em casa para esperar a CO-
VID-19 passar? e 2) O que você quer fazer ou aonde você quer 
ir quando a COVID-19 passar? Veja a resposta do aluno Giuliano 
Schuller (8 anos).

A professora Tatiana realiza o projeto “Vai 
ficar tudo bem” com seus alunos de Volks-
schule em Viena. Os alunos desenham como 
eles estão vendo o nosso mundo neste mo-
mento que estamos todos em casa. Os dese-
nhos estão publicados na Fanpage “Português 
na Áustria”. Vale a pena conferir!

Aqui temos o desenho do aluno Benjamin 
Schreckeis – chamado carinhosamente de 
Benni –, que desenha o amor sendo prolife-
rado pelo mundo e também, claro, mocinhos 
– médico e vacina – e o vilão – o vírus. 

Durante a quarentena, iniciamos um pro-
grama de troca de cartas entre os alunos de 
POLH no Tirol com alunos de POLH nos Es-
tados Unidos. O programa tem trazido um 
pouco de novidade e alegria no dia a dia dos 
nossos alunos. Além disso, tem dado mais 
sentido ao ato de escrever, pois os alunos 
estão usando uma situação real e concreta 
como motivação. Assim ampliamos os hori-
zontes dos nossos alunos, pois aqui se ganha a 
noção de que existem muitas outras crianças 
e jovens espalhados pelo mundo e que se en-
contram na mesma situação, a de aprender e 
aperfeiçoar o conhecimento e uso do POLH, 
mesmo durante o distanciamento social.

NA PANDEMIA!

VAI FICAR TUDO BEM! TROCA DE CARTAS!

SEM TEMPO PARA O TÉDIO!
Professora Daniella Ringhofer

Professora Julliane Rüdisser

Os alunos do Fundamental II e Ensino Médio 
de Viena não têm tido muito tédio no tempo da 
quarentena. Segundo vários e-mails trocados, os 
professores, de um modo geral, têm “capricha-
do” nos exercícios.

A língua de herança não poderia ficar de fora. 
Tivemos vídeos  e cartazes sobre esporte, con-
fecção de caderno de vocabulário e, como não 
poderia deixar de ser, leitura! “O Menino no 
Espelho” de Fernando Sabino foi o livro escol-
hido. Tudo de acordo com os 4 diferentes níveis 
que temos. Aulas pelo Zoom ajudam a deixar 
esse processo o mais interativo possível!

 QUANDO A COVID-19 PASSAR …

Os alunos da Baixa Áustria leram a 
historinha “Um país fantástico” (Timi 
1. Portugal: Lidel, 2015, p. 116-119).

(Cartaz da aluna Laura Coelho Nielen)

Professora Karina de Rezende-Fohringer
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Há pouco tempo, trabalhamos textos narrativos: introdução, desenvolvimento, clímax, des-
fecho... E também aqueles truques que deixam o texto bem interessante, como discursos di-
retos, expressões de sentimentos, variação de vocabulário etc. 

O aluno João Rypl deu conta do recado e escreveu um relato bem divertido. E antes que 
alguém pergunte: não, a história não é real. Ainda bem!

LÍNGUA EM ACAO

Aluno João Rypl (Foto do acer-

vo pessoal da Professora Daniel-

la Ringhofer/Viena)

A VERGONHA DO ¨SAG`S MULTI!¨1

Um belo dia, eu estava indo a um evento em Viena chamado “Sag̀ s 
Multi!” com uma professora e uns alunos para apresentar uma fala 
que eu fiz sobre imigração. Quando chegamos lá, eu era o primeiro a 
se apresentar. Era em público! Eu fiquei com muita vergonha quando 
chegou o momento, mas a professora me ajudou um pouco:
-- João, tu consegues!
-- Não sei não...
-- Mas tu já fizeste isso quando tu estavas em Portugal!
-- Mas aqui é diferente... Vale pontos! E tem muitas pessoas!
-- Vamos lá, João!
-- Então tá...

Então daí eu fui ao palco. No meio da apresentação, eu escorreguei 
em uma casca de banana que algum tonto deixou lá e me esborrachei 
no chão. Que vergonhoso! Fiquei vermelho! Aí todo mundo começou 
a rir e alguém disse:

-- Você está apresentando uma comédia, né? Hahahahahaha!
Finalmente, quando o juiz conseguiu a calma de todos, eu comecei 

a apresentar de novo. Aí, quando eu tinha terminado a apresentação, 
eu escorreguei na casca de banana de novo e daí todo mundo riu - de 
novo! Então, a pessoa que estava do lado da pessoa que fez o comen-
tário engraçadinho comentou:

 
-- Tenho que concordar com você, cara! Hahahahahaha!

Aí os dois fizeram um “high-five”. Parece que eles colocaram a cas-
ca ali de propósito. Por isso, eles foram expulsos. Bem feito! Depois 
de um tempo, as apresentações acabaram e os outros juízes decidi-
ram: eu tinha vencido a competição! Que felicidade!

1) Sags Multi é um concurso de textos bilingues e oratória organizado, anualmente, em Viena e aberto para todos os alunos a partir do ter-
ceiro ano do Fundamental II. Nesse ano, João Rypl (12 anos) representou a língua portuguesa de forma brilhante! Quer participar na próxima 
edição? Fale com a sua professora de Português ou de Alemão! Quem sabe você não se torna finalista e ganha vários prêmios?

DICA DE LIVRO

DICA DE FILME

"Eu gostei deste livro porque conta a história de um meni-
no, que queria voar. No dia de anos dele, pediu um desejo, que 
era conseguir voar. A mãe ofereceu-lhe um livro e disse-lhe, 
que assim ele poderia voar com a imaginação. Gostou tanto 
de ler, que quis sempre ler mais e mais. Um dia os bombeiros 
tiveram que o ir salvar." 

Título original:
La Montaña de Libros más Alta del Mundo
Texto e ilustrações: Rocío Bonilla
Editora: Bromera, 2015
Tradução: Afonso Reis Cabral

Indicação de filme: Modo Avião
Elenco: Larissa Manoela, 
André Luiz Frambach, Erasmo Carlos
Direção: César Rodrigues
Duração: 1h 36 min
Gênero: Comédia
Ano: 2020
Indicação: 8 anos

Anna Sophie, 9 anos, St. Pölten / Foto cedida pela mãe 

da aluna, senhora Susana Spiltzer.

Ana (Larissa Manoela) é uma influenciadora digital viciada em telefone. Ela é uma “patri-
cinha” muito desobediente. Além disso, bate o tempo todo com o carro. Só que um dia, ela 
é obrigada a passar um tempo na casa do avô Germano (Erasmo Carlos) sem internet. Lá ela 
vive aventuras não só virtuais e fez boas descobertas. Eu gostei que as paisagens da casa do avô 
parecem as paisagens da casa de campo dos nossos avós no Brasil! O filme parece um pouco 
“de menina”, mas é divertido para toda a família. 

“Modo Avião” é uma produção brasileira na Netflix! Veja em som original!Luca Ringhofer, 11 anos (foto 

cedida pela mãe do aluno, Sra. 

Daniella Ringhofer)

Leu um livro ou assistiu a um filme e gostou muito? 

Compartilhe com a gente! Envie a sua colaboração para 

o nosso e-mail:  herancasdopolh@gmail.com
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PASSATEMPOS
Caça-palavra (criado a partir do texto de 
Marlene Sophie Kus, 12 anos /VS. Mödling)

MEU DIÁRIO

Palavra cruzada
A colonização do Brasil

CARRO
FAZENDA
NATAL
QUARTA-FEIRA

RESTAURANTE
CIDADE
JACARÉS
PRAIA

QUINTA-FEIRA
TERÇA-FEIRA

www.educolorir.com

Horizontal
4. ELE COLONIZOU O BRASIL
6. NA VIO DE CABRAL
7. OS PRIMEIROS HABITANTES DO BRASIL

Vertical
1. É O PAÍS DE PEDRO ÁLVARES CABRAL
2. MÊS EM QUE OS PORTUGUESES CHEGARAM
3. É A LÍNGUA QUE ESTAMOS APRENDENDO
5. NOME QUE OS ÍNDIOS DAVAM AO BRASIL

1

3

2

4

5 6

7

1-Portugal / 2-Abril / 3-Português / 4-Cabral / 5-Pindorama / 6-Nau / 7-Índios

AGORA É A SUA VEZ !

Aquecimento global

O verão

Quer ver aqui seu poema, seu desenho ou uma foto que você tirou?
Envie-nos um e-mail: herancasdopolh@gmail.com

Alexander Profeta da Silva 

8 anos (VS. Otto Glöckel/NÖ)

Carina F. Coutinho da Silva, 

7 anos (VS. Mödling/NÖ)

A Terra está 1 grau mais quen-
te do que estava antes da Revolução In-
dustrial, alertou a OMM (Organização  
Meteorológica Mundial).

QUADRINHOS
Tema da aula: As estações do ano                  Atividade: Flipbooks

1°
Johann Karl Profeta da Silva, 

14, anos (VS. Otto Glöckel)



Apoio

Embarque na
emocionante e

inesquecível aventura
de ler com e/ou para

os seus filhos
e as suas filhas!

Saiba mais
Português na Áustria

www.portuguesnaaustria.at

HERANÇAS

A REVISTA DO POLH

É sabido que o envolvimento da família é fundamental 
para que a criança e o adolescente se sintam  
incentivados e apoiados. Desse modo, o processo de  
ensino-aprendizagem será prazeroso e proveitoso!  
Por essa razão, sugerimos que encontrem um momento 
especial para que, juntos com os seus filhos e as  
suas filhas, possam embarcar nesta emocionante  
viagem com a Heranças!


