O idioma em casa
e na comunidade
Para famílias
Aqui estão oito coisas que você
pode fazer todos os dias para
ajudar seu filho a aprender
o idioma da família e ter um
bom desempenho na escola!
Utilize seu idioma em casa

O passo mais fácil e mais importante é utilizar sua
língua materna todos os dias. Muitas famílias ficam
preocupadas achando que utilizar a língua materna pode confundir os filhos. Na verdade, as
crianças podem aprender facilmente vários idiomas ao mesmo tempo. Elas têm mais facilidade
para aprender inglês quando têm uma boa base em sua língua materna.

Conte histórias e cante músicas

Sua família tem um legado rico para passar aos seus filhos. Histórias, cantigas, rimas, poemas,
ditados populares e músicas de sua infância são parte importante do legado deles. Compartilhe
isso com seus filhos e divirta-se!

Conte histórias e leiam livros juntos

Ler juntos é uma parte muito importante no aprendizado inicial
de seus filhos. As crianças aprendem muitas habilidades que lhes
serão úteis na escola quando ouvem histórias e veem livros com
suas famílias. E também é muito divertido!

Empreste materiais em seu idioma da biblioteca

Procure livros, DVDs e músicas em seu idioma. Se eles não
tiverem o que você quer, peça que a equipe da biblioteca o ajude
a encontrar o que você precisa.

Fale sobre suas tradições e cultura

Visite a sala de aula de seu filho e compartilhe seu idioma, cultura e tradições. Compartilhe
histórias de família e músicas para estimular seu filho a passar adiante suas histórias de família e
compartilhar seu legado familiar com as outras pessoas. Compartilhe músicas e brincadeiras de
sua cultura com os colegas de classe e professores de seu filho.
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Procure por atividades em sua comunidade

Participe de festivais culturais e concertos e conheça outras famílias
que também falam sua língua materna. Junte-se a outras famílias e
organize seus próprios eventos!

Continue utilizando seu idioma conforme seus filhos forem
crescendo
Às vezes as crianças acabam preferindo usar o inglês conforme vão
crescendo. Converse com seus filhos sobre os benefícios de falar
dois idiomas. Continue utilizando seu idioma, mesmo quando a
criança responder em inglês, para manter as linhas de comunicação
abertas.

Não esqueça que VOCÊ é a chave para manter sua língua materna

Pais e outros membros da família são as pessoas mais importantes na vida de seus filhos. O que
você valorizar, seu filho aprenderá a valorizar. Ajude-os a aprender que o idioma e a cultura
de sua família são dignos de orgulho e de apreciação. Lembre-se dos benefícios de sua língua
materna e continue empenhado em utilizá-la sempre.
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