
Quelle: 
- Triarchi-Herrmann, V.: Mehrsprachige Erziehung: Wie Sie Ihr Kind fördern. München: Reinhardt Verlag, 2003. 
- Flyer: www.ifp-bayern.de 

 
 
 
Informações e indicações para pais que falam uma língua estrangeira  
 
Prezados Pais 
Já pararam para pensar, se devem ou não, continuar a conversar em vossa língua materna 
com a vossa criança, mesmo se o alemão for a língua falada na região onde mora? Ou acham 
que deveriam falar alemão com o vosso filho/a vossa filha, já que na escola é necessário saber 
a língua alemã?  
A fim de apoiar a vossa criança na aprendizagem do alemão como segunda língua, eis aqui 
algumas indicações:  
 

 Converse com seu filho/sua filha na língua materna 

As crianças são capazes de aprender mais de um idioma ao mesmo tempo ou 

consecutivamente, quando são incentivadas. É muito importante, que você converse com o 

seu filho/a sua filha na própria língua materna. Isto dá à criança uma boa base para a 

aquisição de outros idiomas.  

Quanto maior for o contato com a língua alemã, mais frequentemente a sua criança irá 
falar alemão em casa. Essas fases são normais, e mesmo assim, seja consequente e 
continue a falar em seu idioma de origem. Assim, a língua falada em família, não será 
perdida e a criança certamente voltará a falar-la mais tarde. 

 

 Apoie seus filhos na aprendizagem da língua materna  

Converse com a sua criança durante as atividades caseiras, por exemplo: preparando uma 
refeição, limpando ou arrumando a casa. Brinque, olhe e leia livros infantis com ela e conte-
lhe histórias. Ensine a ela canções e versos infantis do seu país de origem. Realize 
atividades conjuntamente e troque idéias sobre o que vivenciaram.  
O prazer e a alegria em contar e em escutar histórias são pré-requisitos importantes para a 
aquisição de línguas. 

 

 Possibilite à sua criança a ter convívio intensivo com outras crianças que falam 

alemão,  já antes da entrada no ensino infantil 

O contato precoce com a língua alemã (p.ex. no parquinho de brincar ou no grupo maternal), 
ajuda seu filho/sua filha a familiarizar-se com essa língua. Convide coleguinhas da sua 
criança que falam alemão para brincar em vossa casa. Essa é uma ótima oportunidade para 
colher primeiras experiências com a língua alemã - um requisito importante para a entrada 
no jardim-de-infância e mais tarde na escola primária.   
 

Hoje se sabe que, ter um bom conhecimento básico de uma língua (não precisa ser 
necessariamente o alemão) fortalece uma criança em todo o seu desenvolvimento. Quem se 
sente bem e seguro falando sua língua materna, também se sentirá capaz de se expressar e 
interagir ativamente em um outro idioma.  
Falar mais do que uma língua é um enriquecimento significativo para a profissão e para a vida  
em geral.  
 
Nós lhes desejamos, prezados pais, muito prazer e alegria em lidar com vários idiomas.  
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