Portuguese

Perguntas mais
frequentes
Como posso ajudar o meu
filho/a a continuar a
desenvolver a lingua
materna?
Continue a usar a sua lingua
materna em casa e compartilhar
bons livros e historias escritas
na sua lingua com o seu/a
filho/a.

Meu filho/a mistura as
línguas.Isso é
preocupante?
Misturar linguagens é bastante
comum com as crianças
bilíngues; isso não significa que
eles estão confusos - eles estão
simplesmente a usar todos os
seus recursos de linguagem
para se expressar.

Meu filho/a só quer falar
comigo em Inglês.O que
devo fazer?
Muitas crianças fazem isso,
especialmente quando sabem

qu muito bem. Eles serão
capazes de reverter a sua língua
materna muito rapidamente
quando têm de o fazer, desde
que os pais continuem a usar a
sua língua com eles em casa.

Meu filho/a não fala muito
Inglês na escola. Devo
começar a falar Inglês
com ele em casa?
Muitas crianças se recusam a
falar a nova língua, por um
período de tempo, talvez porque
sentem vergonha ou porque não
querem falar até que possam
fazê-lo bem. Deve ser
respeitada esta "fase
silenciosa". Continue a falar na
sua língua materna com eles,
caso contrário, eles vão se
sentir excluidos de tudo o que
conhecemos anteriormente e
isso pode tornar a situação
muito pior.
e os pais entendem Inglês
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Educando seu/a
filho/a
Bringing up your child bilingually

O que diz a pesquisa
As crianças bilíngues tendem a :
 Aprender melhor na escola;
 Alcançar notas mais altas nos
exames;
 Aprender uma terceira língua
mais facilmente;
 Desenvolver fortes habilidades
de alfabetização na língua
escolar, se eles vierem para a
escola com uma base sólida na
sua língua materna;
 Desenvolver uma maior
flexibilidade no seu
pensamento como resultado de
um processamento de
informações através de duas
línguas diferentes;
 Aprender a ler mais rápido;
 A ser melhor na resolução de
problemas e demonstrar maior
expressão criativa;
 Expressar atitudes mais
tolerantes para com os outros.

"As crianças vão aprender o Inglês
de forma mais eficaz, se
continuarem a desenvolver as suas
línguas maternas ao mesmo
tempo."

Vantagens de ser bilíngue
Falar duas ou mais línguas dá às
pessoas uma valiosa habilidade
adicional; uma pessoa com duas ou
mais línguas terá um leque mais
variado de postos de trabalho.
O Bilinguismo levanta a autoestima, faz com que a criança se
sinta privilegiado/a e bem consigo
mesmas.
O Bilinguismo dá acesso a duas
culturas e promove uma maior
tolerância de outras.
As crianças não vão perder a sua
identidade cultural, se eles estão
orgulhosos ou positivos sobre a
sua língua e cultura.
Ser capaz de comunicar com os
avós ajuda a construir um sentido
de pertença à família.
Quando cada um dos pais falam
uma língua diferente, a criança que
é bilíngue pode se comunicar e
desenvolver uma estreita relação
com ambos. Cada um dos pais está
a passar uma parte do seu passado
e da sua herança.

Conselhos para os pais












Sempre fale com seu filho na
sua língua materna, mesmo
quando eles são muito
pequenos para entender;
Ensine rimas infantis e
canções de embalar no seu
próprio idioma;
Leia histórias ao seu filho/a
na sua língua, a fim de fazêlos sentir orgulhosos e se
manter em contato com a sua
língua e patrimonio;
Não tenha medo de falar com o
seu filho/a na sua língua em
público;
Leve o seu filho/a para
reuniões da comunidade onde
eles vão ouvir as pessoas que
usam a sua língua e onde eles
podem manter contato com
sua cultura.
Não deve rir ou brincar com o
seu filho/a por causa do seu
sotaque ou quaisquer erros
que eles possam fazer;
A pesquisa mostra que os
conceitos e as habilidades
aprendidas na língua materna
de uma criança são
transferidos para a segunda
língua, para falar uma segunda
língua é um bônus, não um
obstáculo.

