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Formação escolar (Schulische Bildung) 
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Dresden International School e. V. 
Annenstraße 9 
01067 Dresden 
 

telefone: 0351-440070 
fax: 0351-4400723 
E-Mail: info@dresden-is.de 
Internet: www.dresden-is.de 
 
Acompanhamento / tempo escolar é das 7.30 até as18 horas. 
 
Usa as linhas de eléctrico 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 (paragem Postplatz), linha de autocarro nr. 62 
(paragem Rennbahnstraße), apanhe o autocarro 94 (paragem Postplatz) 
 

Escola Internacional de Dresden e. V.  
(Dresden International School e. V.) 
 
Quem somos nós: 
A escola Internacional de Dresden, foi fundada em 1996, com o objectivo de facilitar o 
assentamento de investidores estrangeiros na região, de modo a encontrarem nesta região 
de Desden um sistema escolar internacionalmente comparável. A escola Internacional de 
Dresden é uma instituição educacional internacional para as criancas de agências 
independentes. O chamado pré-escola prevê as idades de 1 a 6 anos, um programa de 
tempo integral em um ambiente internacional de língua Inglêsa. Além disso, a Escola 
Internacional de Dresden dispõe de um currículo excelente em Inglês internacional para as 
classes 1-12. Da pré-escola ao grau 12, incluindo os cerca de 500 meninos e meninas para 
o programa International do Bacharelado que são também ensinados aqui nesta instituição. 
É especialmente importante que elas as criançãs aprendam a compreender as tradições e 
culturas de outras pessoas com base em sua própria identidade nacional. O programa é 
acompanhado e avaliado regularmente por outras instituições externas. Em maio de 2009, 
a escola foi credenciada pelo Conselho de Escolas Internacionais e do New England, 
Associação das Escolas e Faculdades. Esse status foi reconfirmado na primavera de 2014. 
A escola oferece á comunidade que cada vez mais vai crescendo tanto no local assim como 
na região, uma escola alternativa internacionalmente comparável. A escola internacional de 
Dresdden é agora 1m aparte viva da vida económica e cultural de Dresden e da região da 
Saxónia. 
 
Nossa oferta: 
Educação Escolar 
A escola Internacional de Dresden, satisfaz altos padrões de qualidade da Organização 
Bacharelado Internacional (IBO). Oferecemos a todos os alunos das classes 1o a 12, um 
programa educacional com destaque na lingua Inglêsa, com base nos mais altos padrões-
INTERNACIONAIS. Aprender com os meninos e meninas da escola internacional com mais 
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de 40 nações. A escola internacional de Dresden, visa proporcionar a todos os alunos, com 
a conclusão do 12o grau, um Diploma IB reconhecido internacionalmente. Assim, o aluno ou 
aluna passa a obter acesso em todas as universidades e faculdades em todo o mundo, 
incluindo a Alemanha. A escola Internacional de Dresden, tem o estatuto de uma escola 
alternativa até 4a classe e finalmente apartir da 5a classe até 12a passa  a ser uma escola 
continuada reconhecida pelo estado. Todos Interessados podem se imatricularem nesta 
escola. O currículo é baseado no programa e na filosofia do Bacharelado Internacional. A 
escola vê-se como sua tarefa especial promover o entendimento entre diferentes culturas e 
os talentos individuais de jovens. 
A estreita cooperação de professores e turmas pequenas garantem proporcionar uma 
formação interdisciplinar e apoio acadêmico para todos os alunos e alunas. 
- Aprender explorar estruturada e orientada  
- Avaliação de desempenho diferenciado 
- Programas de apoio abrangentes, tais como a aprendizagem individual e curso de línguas 
- Aconselhamento por psicólogos escolares para acadêmicos, em assuntos sociais e 
pessoais 
- O aconselhamento profissional e estudantil 
- Numerosas atividades nas tardes e ajuda nos trabalhos para casa 
 
Instrução e linguagem coloquial é a lingua Inglêsa. Outros idiomas: Alemão (língua materna 
e estrangeira), Espanhol e Japonês. 
__________________________________________________________________________ 
 
Kinder- und Elternzentrum „Kolibri“ e. V. 
Ritzenbergstraße 3 
01067 Dresden 
 
telefone: 0351-2068441 
fax: 0351-2068443 
E-Mail: info@kolibri-dresden.de 
Internet: www.kolibri-dresden.de 
 
Nosso horário de funcionamento: Segunda a Sexta 9 - 17 relógio 
 
As linhas de eléctrico 6, 11 (parar Kongresszentrum/ Haus der Presse), linhas de eléctrico 1, 
2, 10 (parar Bahnhof Mitte) 
 

Kolibri e. V. centro infantil e dos pais (Kinder- und Elternzentrum 
„Kolibri“ e. V.) 
 
Quem somos nós: 
"Kolibri" e. V. o Centro foi fundado pelos pais das crianças em 2009 e evoluiu dentro de um 
curto espaço de tempo em um ponto importante de encontro de diferentes emigrantes em 
Dresden. O Centro é um parceiro competente para a promoção da educação intercultural e 
educação multilingual para diferentes instituições de ensino (apartir da creche, escolas e 
escolas técnicas e a Universidade Técnica). A actividade da nossa associação é 
caracterizada pela grande variedade de cursos para crianças e adultos a partir de (grupos 
de jogos e intervenção precoce para crianças pequenas, estúdio de arte e pintura, dança 
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criativa para crianças, aulas de música elementares, teatro, xadrez, cursos de línguas, etc.). 
Também uma variedade de trabalhos de projecto com foco na promoção da competência 
Intercultural, democracia e educação para a tolerância também constituem uma parte 
importante do nosso trabalho da associação. Estes trabalhos, incluem também festival 
infantil, campos de férias, intercâmbios de jovens inter-dimensionais, viagens educacionais, 
bem como a educação continuada para instrutores, professores russos e professoras 
russas, e seminários para futuros instrutores. Como parte desse trabalho há uma ampla 
rede de parceiros em várias áreas de trabalho com criança e jovens. 
 
Nossa oferta: 
Horas de projecto, seminários, workshops para estudantes do ensino secundário e do 
ensino médio, aprendendores de russo, ou com interesse em cultura russa. 
- Viagem interativa através da Rússia: cultura, educação, contos de fadas e desenhos 
animados, férias, cozinha russa ... para a 6ª e 7ª classes  
- Escola na Rússia: 01 de setembro, Vídeo-Guide pela escola, um calendário, Vídeo Quiz 
"lições", cerimônia de encerramento para o 7 ª e  9 ª classe 
- Como está, juventude russa? Linguagem juvenil, escola, música, planos futuros para a 9 ª 
a 12 ª classe 
- Rússia em Dresden: um jogo interativo nas ruas de Dresden, que são dominadas pela 
cultura Russa. Uma visita à Igreja Ortodoxa Russa para 8 ª a 12 ª Klasses 
- Tradições e hospitalidade russa 
 
Nós falamos Alemão, Inglês, russo e ucraniano. 
 
(Landeshauptstadt Dresden, Integrations- und Ausländerbeauftragte, 
auslaenderbeauftragte@dresden.de, Stand: August 2015) 
 


