Uma visão geral da
Escola e do Internato
O internato “Solling” também conhecido como
“LSH” e´uma escola privada, localizada em Holzminden próximas ao rio Weser, numa área campestre, sossegada e de alta segurança. Oferecemos
um ensino sólido e um lar para estudantes de
todas as fronteiras.
Num total de 250 alunos, 200 são internos e os
outros são estudantes que moram em regiões/
cidades próximas à escola.Somos um Colégio de
ensino médio e secundário onde, após a conclusão
do ensino médio, os alunos se preparam a fim de
prestar o exame do Abitur (Vestibular-Alemão)
GRAUS
• Abitur (conclusão da Educação Secundária Vestibular
alemão) para obter acesso à universidade na Alemanha
e/ou alguns países da União Européia)
• Fachhochschulreife (Educação Secundária para obter
acesso às Faculdades)
• Escola de ensino Médio O Colégio recebe transferência de alunos de outras escolas para todos os anos do
Ensino Médio.
IDIOMAS
• Inglês a partir de 5ª série
• francês, espanhol, latim `a partir de 6ª série
• Espanhol , a partir da 10ª série
CUSTO (válido para o ano letivo 2014/2015)
Ano 5°a 12°: * 2630 € mês
Material escolar, viagens, são cobrados à parte.
BOLSAS DE ESTUDO
A Fundação oferece bolsas de estudo (mérito). As Bolsas
podem ser oferecidas aos estudantes entre as séries 9ª.
a 10ª.
Para mais informações em Português, espanhol e alemão
favor entre em contato com:
cristina.luedeke@internatsolling.de

INTERNAT SOLLING
Einbecker Str. 1, 37603 Holzminden
Tel.: 0 55 31 – 12 87 0
Fax: 0 55 31 – 12 87 88
info@internatsolling.de
www.internatsolling.de

Internato Solling
INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA
Aulas de segunda-feira aos sábados
Quantidade de alunos por classe: 10 a max. 20 alunos
cursos de ensino secundário:3 a max.20 estudantes

PREPARAÇÃO PROFISSIONAL
Orientações profissionais, seminários , „Teste Prático“ Individual Diálogos com profis-sionais do mercado de trabalho
Estágio de quatro semanas, apresentação

INTERMEDIÁRIA
(aprender com autonomia)
Centro de Aprendizagem: desenvolver independência,
competência intercultural, flexibilidade e criatividade. Cada
aluno trabalha individualmente, durante três horas por
semana Desenvolvimento de habilidades e competências
necessárias para o dia-a-dia.
Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações, para tomar decisões e enfrentar situações-problema.
Aprofundamento em áreas como „Economia / Política“,
Arte,música, „ ciências naturais , tecnologia e Esporte“.

CONTATOS E REDES INTERNACIONAIS
Estudantes de países da língua espanhola (Espanha/ Ilhas
Canárias, México, etc.), como também do Brasil, China,
Coréia do sul e Rússia.

ESCOLA SECUNDÁRIA
Alemão, Inglês, Francês/ Espanhol,Matemática, Química,
Biologia, Física, História, Artes/Música/ Teatro, Política,
Tecnologia e Esportes.
Escola Superior, após 12 anos
Possibilidades escola até o 13° ano „classe10+“
Há cinco níveis superiores: idiomas, ciências naturais ciências sociais, musical/artístico e atlético.
O ensino orienta-se nos planos de curso válidos na
Alemanha. Para ser aceito no curso do Abitur, o aluno precisa
satisfazer as seguintes condições:

• Quarto duplo (e para os alunos da secundária, quarto
individual).

ter a conclusão do Ensino Médio;
ter bons conhecimentos da Língua Alemã
chances no campo de trabalho em diversas empresas, entrevistas , testes de aptidão e currículos na conquista de futuros
espaços profissionais

Os alunos do INTERNATO SOLLING participam em diferentes projetos da UNESCO e da Escola COMENIUS, orientados
por um instrutor profissional desenvolvendo e apoiando o
talento de cada um.

INFORMAÇÕES SOBRE O INTERNATO
• Tamanho dos grupos dentro de cada bloco Residencial: de
8 a 12 jovens

• Cada Bloco está acompanhado e é supervisado por professores que moram na escola.
LAZER
Os alunos escolhem a cada meio ano duas atividades que são
oferecidas duas vezes por semana como por exemplo:
diversos esportes (veja lista abaixo), artesanato (carpintaria,
cerâmica e metalurgia), pintura no estúdio de artes, teatro,
música, banda escolar, círculo de leitura, dança, Xadrez,
culinária, revista e jornal do estudante, horta orgânica, corpo
de bombeiros.
ÁREAS ESPORTIVAS
Entre vários, tênis, futebol, rugby, ginástica, mergulho, voleibol de praia, golfe, badminton, atletismo e hipismo (estábulos
na escola e cavalos do colégio ou particulares).

