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Informação e Orientação referente à Linguagem materna
Prezados Pais
Jà pararam para pensar e analizar, se devem ou não, continuar a falar em sua linguagem materna,
em ambiente familiar, sendo que em sua sociedade é falado o Alemão? Ou jà pensaram, em somente falar, comunicar-se com seu filho em linguagem Alemã, sò porque na Escola é obrigatòrio o
aprendizado do alemão?
A fim de apoiar o seu filho ou filha no aprender da linguagem Alemã, eis aqui alguns critérios:
Comunique com seu filho na Lingua materna
Crianças são competentes em aprender mais de um Idioma ao mesmo tempo, quando
incentivados, motivados. Importante é, que voce fale na propria Lingua materna, pois, através
do incentivo na Lingua materna, concederà à criança, um bom Fundamento para aprender
outras Linguas. Quanto mais contato com a Lingua Alemã, é normal que a criança tenderà a falar em casa também em Alemão. Essa fase é normal, e mesmo assim, seja consequente e
continue a falar em sua Lingua materna. So' assim a criança serà incentivada a não perder o
valor da Lingua materna, mais tarde serà capacitada novamente falar de novo, pois o vocabulàrio passivo poderà ser ativado em sua Memo'ria.
Apoie o seu filho ou filha em aprender a linguagem materna
Fale com seu filho durante as atividades caseira, seja no cozinhar ou no limpar. Brinque com o
seu filho, olhe e leia juntos um livro e conte histo'rias. Dê ao seu filho livros com cânticos e versos de sua Pàtria. Realize atividades juntos e troque idéias sobre o que vivenciaram. O escutar
e alegria, prazer em falar são critérios a fim do aprendizado de uma Lingua.
Facilite a possibilidade, antes da visitação do Ensino Infantil e Pré-primàrio, do seu filho,
ter contato com outras crianças que falem o Alemão
Integrando a criança com um relacionamento ao Alemão, por exemplo no parque de brincar ou
no grupo maternal, possibilita ao seu filho mais tempo a crescer e se integrar na linguagem alemã. Convide outras crianças, coleguinhas do seu filho, em sua casa a fim de brincar, assim
serà uma oportunidade a mais para aprender no convivio, e ter a experiência na linguagem. Um critério importante para o aprender e convivio para o ensino no Pré-primàrio em seus
primeiros anos.
E` comprovado que um bom fundamento numa Lingua estrangeira – não precisa ser o Alemão-vem a
apoiar a criança em seu processo de crescimento e desenvolvimento.
Quem se sente bem em sua linguagem materna, também se sentirà bem em aprender outro Idioma,
e assim é motivado a procurar o entendimento. Comunicar-se em outra Lingua além da materna tem
a chance de enriquecimento para a Area profissional e para a Vida.
Nòs desejamos, prezados Pais a alegria no convìvio e uso de outros Idiomas, a fim de enriquecer a
vossa Vida.
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