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A língua é das coisas mais  
importantes que dá ao seu filho.  
Mas como é que a dá?

A resposta é simples.
Fale a sua língua com o seu filho em casa todos os dias!

Porque é a língua falada em casa  
importante?
A língua que fala com seus os filhos é a primeira  
língua que eles irão aprender. É a sua primeira 
ligação a si, ao resto da família, e à sua cultura  
e comunidade.
É a língua que eles utilizam primeiro  
para conhecer o mundo que os  
rodeia. É a língua que os ajuda a 
“prepararem-se para a vida” - e você  
é uma parte central desse processo!  
Esta é uma das muitas formas em que os  
pais são os primeiros professores das crianças.

Quais os benefícios de utilizar a sua 
língua materna?
Utilizar a sua língua materna liga os seus filhos à 
sua família. Fornece também uma ligação às suas 
tradições culturais importantes e aos amigos e  
vizinhos que falam a mesma língua. Utilizar a sua 
língua materna permite-lhe ensinar os seus filhos e 
aprender coisas novas em conjunto. Pode falar sobre 
novas experiências e palavras; pode praticar letras  
e números. Todas estas coisas são parte importante 
da aprendizagem inicial dos seus filhos - e será mais  
fácil e mais divertido para si se o fizer na sua língua 
mais confortável.

E o Inglês?
As crianças que vivem no Reino Unido precisam de Inglês para ter sucesso  
na escola e na vida. Felizmente, as crianças podem facilmente tornar-se  
bilíngues. Uma pessoa que fala mais de uma língua fluentemente tem  
mais oportunidades de estudo, viagens e trabalho - tanto no Reino Unido  
como em toda a Europa/mundo. Importante: Ser bilíngue ajuda também  
as crianças a desenvolver competências de pensamento mais fortes e  
geralmente resulta em melhores notas académicas a longo prazo.
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Lembre-se que o seu  
relacionamento com seus filhos  
depende da língua. À medida  
que envelhecem, a comunicação  
irá tornar-se cada vez mais  
importante. Terá conversas sobre  
uma ampla variedade de tópicos. Isto será mais 
fácil e mais divertido tanto para si como para os 
seus filhos se falarem a mesma língua

O que posso fazer em casa? 
• Conte histórias e leia aos seus filhos na sua  
 língua materna.

• Partilhe rimas, cânticos, canções e poemas 
 que aprendeu em criança.

• Procure atividades divertidas que acontecem 
 na sua língua, como histórias na sua biblioteca 
 local, festivais locais e eventos culturais.

• Procure livros bilíngues, livros sem palavras, 
 ou livros na sua língua materna na biblioteca 
 pública mais próxima.

Histórias em duas línguas
Uma das melhores coisas que pode fazer é ler 
com o seu filho na língua materna. A biblioteca 
pública mais próxima pode ter livros de histórias 
para crianças que tenham textos bilíngues em 
Inglês e na sua língua materna. A escola do seu 
filho também pode ter alguns destes livros.
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Se falar um pouco de Inglês, deverei  
utilizá-lo em casa?
Deve falar a língua em que se sente mais confortável. 
Se a sua língua materna for mais forte que o seu Inglês, 
então deve utilizá-la com os seus filhos para desenvolver 
competências linguísticas fortes.

Porque é que os meus filhos fazem  
confusão entre as duas línguas?
As crianças pequenas podem aprender duas ou mais 
línguas ao mesmo tempo. Elas aprendem rapidamente 
quando têm muitas experiências com adultos que falam 
com elas e as ouvem. Às vezes, as crianças combinam 
palavras ou frases de ambas as línguas. Isso não tem 
problema! Pode parecer que estão confusas mas estão, 
na verdade, a aprender as regras e vocabulário de  
ambas as línguas, organizando-os nos seus cérebros.  
É um sinal de boa aprendizagem e pensamento.. 

Os meus filhos preferem falar Inglês.  
              O que devo fazer?
                         Em primeiro lugar, não se preocupe.  
                     Talvez os seus filhos prefiram Inglês  
                      porque é o que todos os seus amigos  
                        falam. Converse com os seus filhos  
                        sobre a língua. Explique que aprender 
                  ambas as línguas é importante. Fale sobre  
                  as pessoas especiais nas suas vidas que  
                   falam a sua língua, incluindo parentes e  
                    amigos favoritos. Explique que as pessoas 
                     que são bilíngues têm duas vezes mais  
                          probabilidades de fazer amigos e  
                               conhecer novas culturas.

                              Torne a sua língua materna divertida  
                              ao ler livros, cantando canções e  
                               jogando jogos utilizando-a; e utilize-a  
                          quando participa em qualquer tipo de  
                        atividade. A sua língua é um dom e falá-la 
                        mantém a sua família interligada!
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