
Fomento adicional da língua no jardim de infância (SPATZ) Declaração de autorização dos pais do Estado de Baden-Württemberg  

Declaração de autorização dos pais para o ano de jardim de infância 
_______ 

para a participação no fomento da língua no jardim de infância (SPATZ) do 

Estado de Baden-Württemberg 

 
 

 

Exmos. Pais, 

 

O nosso jardim de infância ________________________________________________________  

deseja utilizar um subsídio financeiro do Estado de Baden-Württemberg no fomento adicional da 

língua no jardim de infância. 

 

Com o programa de apoio "Subsídios para o fomento da língua em todos os centros de dia 

infantis com necessidades adicionais (diretiva SPATZ)" devem ser ajudadas as crianças com 

necessidades adicionais de fomento da língua durante a fase do jardim de infância, através da oferta 

especial de fomento, para além do fomento geral da língua no jardim de infância. 

Pode encontrar mais informações sobre o fomento adicional da língua no jardim de infância em 

www.sprachfoerderung-bw.de. 

 

O banco estatal L-Bank foi incumbido pelo Ministério da Educação com a execução do processo de 

subsídio. A respetiva documentação pode ser consultada em www.l-bank.de/SPATZ. 

 

Relativamente ao seu filho, determinámos que seria sensato e desejável um apoio adicional no 

desenvolvimento da língua havendo, assim, uma necessidade para um fomento adicional da língua 

em grupo. Teremos todo o prazer em lhe dar mais detalhes sobre este assunto numa conversa 

pessoal. 

 

Ficaríamos muito satisfeitos se o seu filho pudesse participar no programa adicional de 

aprendizagem da língua previsto no nosso estabelecimento. Para poder solicitar e receber um 

subsídio do Estado para este programa é necessário preencher determinados critérios. Tal inclui 

também a autorização dos pais para a participação do seu filho neste programa. 

 

Solicitamos atenciosamente que, através da sua assinatura, autorize o seu filho a participar no 

programa. Asseguramos que no âmbito da apresentação do pedido não será transmitido a terceiros 

qualquer dado pessoal referente ao seu filho e que serão cumpridas as disposições da lei de 

proteção de dados do Estado de Baden-Württemberg. 

 

 

Agradecemos desde já a sua autorização. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.l-bank.de/SPATZ


Fomento adicional da língua no jardim de infância (SPATZ) Declaração de autorização dos pais do Estado de Baden-Württemberg  

 

Autorização: 
 

 Autorizo o meu filho ___________________________________ 
      a participar no fomento adicional da língua no jardim de infância 

      apoiado pelo estado de Baden-Württemberg (SPATZ). Compreendo que a 
participação é feita de forma voluntária.  

 Concordo que para solicitar um apoio financeiro para este fomento adicional da 
língua, o centro de dia infantil poderá ter de transmitir o nome e a data de 
nascimento do meu filho ao banco de crédito estatal, Banco de fomento de 
Baden-Württemberg (L-Bank).  

     Por princípio, os dados do seu filho serão processados apenas pelo centro de 
dia infantil. Apenas em caso de um controlo por amostragem, os dados do seu 
filho poderão ser transmitidos ao banco de crédito estatal, Banco de fomento de 
Baden-Württemberg (L-Bank). O L-Bank necessita dos dados indicados para a 
realização da sua tarefa de controlo dos critérios de apoio. Compreendo que 
sem esta autorização não é possível a participação do meu filho na ação de 
fomento da língua.  

 
Esta autorização é voluntária e pode ser revogada a qualquer momento no futuro. A revogação 
pode referir-se apenas a parte das autorizações acima dadas. A revogação da autorização não 
afeta a legalidade do processamento dos dados pessoais efetuado no âmbito da autorização 
dada até ao momento da revogação. A recusa ou a revogação da autorização não originam 
qualquer prejuízo. 
 
O Ministério da Educação, Juventude e Desporto é a autoridade responsável pelo processamento 
dos dados pessoais.  
  
Os dados pessoais são processados com base na sua autorização. 
Por motivos legais, os dados pessoais serão guardados após a conclusão do fomento da língua 
do seu filho e posteriormente eliminados.   
 

Relativamente ao centro de dia infantil existe um direito de informação sobre os seus dados 
pessoais, além disso, você tem o direito de correção, eliminação ou limitação, um direito de 
oposição ao processamento e um direito de transmissibilidade dos dados. Além disso, tem o 
direito de recurso junto da autoridade para o controlo da proteção dos dados, o responsável 
estatal pela proteção dos dados e da liberdade de informação de Baden-Württemberg.  

 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Data, assinatura(s)1, 2 

 

 

1 A assinatura tem de ser feita por todas as pessoas responsáveis pela guarda da criança, exceto quando estes vivam separados e a 
criança viva habitualmente com um deles, com o consentimento do outro ou motivado por uma decisão judicial. Nesse caso, basta a 
assinatura do pai que vive com a criança. 
 
2 Este formulário não tem de ser devolvido (assinado) se não for dada qualquer autorização. 
 

 

 
 

      
     A declaração de autorização fica com o portador e deve ser apresentada ao L-Bank a pedido. 
 
 
 
 


