
Filmes sobre a aquisição precoce da linguagem
Encontra aqui filmes curtos que lhe mostram como pode apoiar as 
crianças na aprendizagem de uma língua em situações do quotidiano:
www.kinder-4.ch

Mais informações

Biblioteca intercultural na Suíça
www.interbiblio.ch

Versos em várias línguas
www.vers-und-reim.net

Buchstart – Ver livros ilustrados com crianças pequenas
www.buchstart.ch

Schenk mir eine Geschichte (Conta-me uma história) – Histórias e mais 
material em muitas línguas de populações migrantes
www.sikjm.ch

Tem perguntas?
Dirijam-se ao Centro Familiar, à sua biblioteca ou entrem em contato 
com o Aconselhamento para Mães e Pais no seu município.
Os profissionais terão prazer em lhe ajudar.
Os senhores poderão nos encontrar no seguinte endereço:
www.fruehefoerderung.bl.ch
E-Mail: fruehefoerderung@bl.ch

Bildungsdirektion Kanton Zürich

Criado pela Área Especializada em Famílias SID e em cooperação 
com o Departamento de Serviço para Educação Profissional, 
Escolas Secundárias e Escolas Superiores BKSD

Lehre  Weiterbildung  Forschung

Portugiesisch – Português / mais 11 idiomas sob: www.kinder-4.ch

As criAnçAs querem fAlAr –
ApoiAr A AprendizAgem
dA línguA desde o início
informAções pArA os pAis e encArregAdos de educAção
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Por que motivo a língua é tão 
importante desde o início?

As crianças precisam da língua sempre e em todas as 
situações: no seio da família, quando brincam com outras 
crianças e durante a aprendizagem na escola. Um bom 
conhecimento da língua irá ajudá-las, mais tarde, quando 
forem adultas, a serem autónomas e a terem sucesso. Por 
isso, os primeiros anos de vida são muito importantes. 
Aproveite essa oportunidade!

O que pode fazer?

O dia a dia oferece inúmeras oportunidades para aprender a língua. Os seis 
pontos a seguir mostram-lhe como pode acompanhar atentamente a sua 
criança e apoiá-la.

1. Conversem muito no dia a dia
Fale muitas vezes com o seu filho. Há muitas ocasiões para o fazer: na mesa 
muda-fraldas, quando vai às compras ou no comboio. As crianças precisam 
de conversar com os adultos.
– Reserve algum tempo para também proporcionar conversas mais longas.
– O importante é que se entendam. Os erros linguísticos não são 

necessariamente maus.

2. Deixe a sua criança falar com outras crianças
As crianças aprendem muito quando estão a brincar e também a falar. 
Para isso, precisam de estar em contacto com outras crianças e de terem 
tempo para brincar.
– Permita que o seu filho brinque frequentemente com outras crianças.
– Dê-lhe espaço para que desenvolva os seus próprios interesses e ideias 

de como brincar.

3. Procure compreender bem as crianças
As crianças falam porque querem comunicar connosco. É importante que 
dê tempo ao seu filho e o escute com atenção.
– Encoraje o seu filho a falar.
– Mostre interesse e faça perguntas até ter a certeza de que entendeu o 

que está a dizer.

4. Use a língua de maneira variada
Pode fazer muitas coisas com a língua: contar algo que tenha vivido, inventar 
uma história, explicar o mundo. Faça-o com tempo, pois tempo é um bem 
precioso para a criança.
– Fale sobre coisas que vão interessar ao seu filho.
– Também pode falar sobre pensamentos ou sentimentos.
– Dê azo a conversas mais longas.

5. Descobrir os signos, a escrita e os meios de comunicação
Encontramos a escrita e os signos em toda a parte: nas placas, nos livros, 
no ecrã. Com a sua ajuda, a criança poderá compreender melhor e utilizar 
estes instrumentos. Mais tarde, irão ajudá-la a ler e a escrever na escola 
e no mundo digital.
– Veja livros ilustrados com a sua criança e falem sobre isso.
– Acompanhe os seus filhos no ato de ver televisão, consultar o telemóvel 

ou utilizar o computador e explique-lhes como funcionam os meios digitais.

6. Falar na língua que melhor domina
É uma grande oportunidade para as crianças falar várias línguas. O melhor 
que tem a fazer é falar com a sua criança na língua que melhor domina. Esta 
não precisa de ser o alemão. O seu filho aprende alemão no contacto com 
pessoas que falam alemão. Por exemplo, com as outras crianças no infatário, 
no grupo em que brincam ou na família com que ficam diariamente. Esta 
interação ajuda-as quando entram no jardim infantil e na escola.
– Fale com o seu filho na sua língua sobre coisas que lhe são importantes 

e o deixam feliz.
– Deixe o seu filho brincar desde cedo com outras crianças de língua 

materna alemã.
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