
Deutschkurs als Fremdsprache in Spiez 

 

2015/2016 
 

Niveau Descrição Ort/ Organisator Zeit 

Deutsch für 

AnfängerInnen 

Esse curso dirige-se principalmente à 
mulheres e homens com crianças. 

 
Devido aos diferentes pré-

conhecimentos da língua esse curso é 
realisado em dois níveis separados à 
duas horas por semana.  

 
Conteúdos didácticos: Ampliação de 

vocabulário, estruturas básicas de 
gramática.  
Temas relativos aos projetos: escola, 

saúde,  orçamento, etc. 
 

Acolhimento de crianças – um grupo 
de crianças de diferentes idades (de 2 
à 8 anos) que tem como objectivo o 

fomento linguístico, social e das 
capacidades motoras à base de versos, 

canções e jogos. 
Temas: as estações, os animais, a 
água, o sol, a lua, etc. 
 

 

 

DorfHus, 
Spiezbergstr. 3, 

3700 Spiez 
 

Verantwortliche  
Rosmarie Mani, Bühlstutz 7A, 3700 
Spiez, Projektleiterin, 033 654 60 04 

 
Karin Imesch, Ringstrasse 30, 3700 

Spiez, Kinderbetreuung, 033 654 0354 
 
Anbieter: 

Verein Frauen- und Kinderförderung: 
Konrad Schüpbach, Breitenweg 22, 3700 

Spiez, Präsident, 033 654 53 78 

Dienstag 
13.30 Uhr 

 
Kinderbetreuung 

möglich bis 17.00 Uhr 



Aprendem à comunicar-se em simples 

situações cotidianas, fazer progressos 
passo a passo e alegrar-se pelos 

conhecimentos adquiridos.  

Alterações possíveis após o início 
do semestre, dia 17 de setembro 

2015  

Informações sobre os custos do 

curso em www.vhsn.ch 

Kursort: NOSS Schulzentrum,  

 
Schlösslistrasse 7, Spiez 

 
 
 

Kursorganisator: 
Volkshochschule Spiez – 

Niedersimmental 
www.vhsn.ch 

Montag 

12.10.2015 
18.15 – 19.51 Uhr 

Niveau A1 Aprendem à comunicar-se em 
situações cotidianas e de se lidar com 

a língua alemã por escrito. 
Aprendizagem focalizada, para poder 
tirar proveito dos progressos realizados 

o mais rapidamente  possível. Cursos 
de certificado Telc 

Alterações possíveis após o início 
do semestre, dia 17 de setembro 
2015 

Informações sobre os custos do 
curso em www.vhsn.ch 

Kursort: NOSS Schulzentrum, 
Schlösslistrasse 7, Spiez 

 
Kursorganisator: 
Volkshochschule Spiez – 

Niedersimmental 
 

Dienstag 
13.10.2015 

18.00 – 19.30 Uhr 
 
Freitag 

16.10.2015 
18.00 – 19.30 Uhr 

Niveau A2 Nesse curso vocês estabelecem os 
fundamentos da língua alemã sem 
stress com o „Schritte plus“ („passos a 

mais“) como material didáctico. 
Falando, lendo, ouvindo, escrevendo e 

ocupando-se com importantes 
situações cotidianas. Vários tipos de 
exercícios com jogo e diversão para 

Kursort: NOSS Schulzentrum, 
Schlösslistrasse 7, Spiez 

 

Kursorganisator: 
Volkshochschule Spiez – 

Niedersimmental 
 

Donnerstag 
15.10.2015 
18.15 – 19.50 Uhr 

http://www.vhsn.ch/
http://www.vhsn.ch/


adoçar a aprendizagem da gramática. 

Cursos de certificado Telc 

Alterações possíveis após o início 

do semestre, dia 17 de setembro 
2015 

Informações sobre os custos do 

curso em www.vhsn.ch 

Niveau A1/A2 Esse curso dirige-se principalmente à 
mulheres e homens com crianças. 

 
Devido aos diferentes pré- 

conhecimentos da língua esse curso é 
realizado em dois níveis separados à 
duas horas por semana.  

 
Conteúdos didácticos: Ampliação de 

vocabulário, estruturas básicas de 
gramática.  
Temas relativos aos projetos: escola, 

saúde,  orçamento, etc. 
 

Acolhimento de crianças – um grupo 
de crianças de diferentes idades (de 2 
à 8 anos) que tem como objectivo o 

fomento linguístico, social e das 
capacidades motoras à base de versos, 

canções e jogos. 
Temas: as estações, os animais, a 

água, o sol, a lua, etc. 

DorfHus, 
Spiezbergstr. 3, 

3700 Spiez 
 

 
Verantwortliche  
Rosmarie Mani, Bühlstutz 7A, 3700 

Spiez, Projektleiterin, 033 654 60 04 
 

Karin Imesch, Ringstrasse 30, 3700 
Spiez, Kinderbetreuung, 033 654 0354 
 

Anbieter: 
Verein Frauen- und Kinderförderung: 

Konrad Schüpbach, Breitenweg 22, 3700 
Spiez, Präsident, 033 654 53 78 

Dienstag 
13.30 Uhr 

 
 

 
Kinderbetreuung 
möglich bis 17.00 Uhr 

 

http://www.vhsn.ch/

