O idioma em casa
e na comunidade
Para professores
Ideias para compartilhar com
as famílias
Estimule as famílias a utilizarem sua língua
materna com as crianças desde o nascimento
O mais fácil e mais importante é que os pais e
membros da família utilizem sua língua materna
todos os dias. Muitas famílias se preocupam com
o fato de que utilizar a língua materna poderá
confundir as crianças ou tornar mais difícil para elas
aprenderem o inglês. Ajude os pais a entenderem que as crianças podem aprender mais de uma
língua ao mesmo tempo. Na verdade, as crianças terão mais facilidade para aprender inglês se
tiverem uma boa base da sua língua de materna.
Lembre-se:

Compartilhe a visão
de que a língua e a
cultura de cada
família é um motivo de orgulho e força.
Lembre-os sobre a importância da
língua materna para o desenvolvimento
das crianças em diferentes aspectos,
inclusive no aprendizado do inglês!

Conte histórias e cante músicas
Todas as famílias têm um legado rico para passar aos seus filhos.
Histórias, cantos, rimas, poemas, ditados populares e músicas
são partes importantes da cultura de cada família. Estimule as
famílias a compartilhar isso com seus filhos e a divertir-se com
isso!

Compartilhe livros e histórias

Muitas famílias se preocupam
com o fato de que ler e contar suas histórias em sua língua materna
tornará mais difícil para as crianças lerem em inglês, mas é
exatamente o contrário! Estimule as famílias a lerem e a contarem
histórias em sua língua materna. Explique que contar histórias e
ler na língua materna ensina às crianças palavras e ideias que eles
transferirão facilmente para o inglês.

Estimule as famílias a conversarem sobre suas tradições e
cultura

Lembre-se:

As famílias
ajudam seus
filhos pequenos
a desenvolverem suas habilidades
de escrita e vocabulário quando
olham os livros juntos e
conversam sobre as figuras. Não é
necessário ser um bom leitor para
compartilhar livros e histórias com
crianças pequenas.

Crie oportunidades para as famílias para visitarem sua sala de aula
e conversarem sobre sua língua, tradições, cultura e legado. Peça a eles para compartilharem
histórias de família e músicas. Sempre procure formas para permitir que as crianças
compartilhem seu legado na sala de aula.
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Mostre que você valoriza as línguas maternas
em sua sala de aula
Coloque cartazes nas línguas de todas as crianças da
classe. Disponibilize livros nos idiomas de todas as
famílias. Convide as famílias a compartilharem uma
história ou a lerem um livro em sua língua materna.
Aproveite todas as oportunidades para ajudar as
crianças a se sentirem confortáveis com sua língua
materna.
Lembre-se:

Atitudes falam
mais do que
palavras.
Você transmite mensagens
importantes na forma como
utiliza ou não a língua materna
das crianças. Mensagens
positivas favorecem o
fortalecimento da identidade e
da autoestima das crianças.

Lembre-se:

Estimule as famílias a
compartilharem sua cultura.
Compartilhar sua língua e
cultura torna seus filhos mais confortáveis
com sua identidade, além de ensinar às outras
crianças sobre a cultura de seus filhos.

Na biblioteca, sugira o empréstimo de livros ilustrados
sem texto ou escritos na língua materna das crianças
A biblioteca é uma ótima fonte de livros bilíngues, DVDs e
músicas. Crie oportunidades para as famílias aprenderem a utilizar
a biblioteca. Convide uma bibliotecária para uma noite em família
ou faça uma viagem de campo à biblioteca para mostrar às famílias
o que está disponível em sua língua materna, incluindo programas
para contar histórias e atividades.

Procure eventos comunitários nos quais os idiomas das
famílias são falados

Programas da biblioteca, festivais culturais, palestras e concertos
são ótimas ocasiões para as famílias conhecerem outras pessoas que falam sua língua materna.
Estimule as famílias a compartilharem esse tipo de informação umas com as outras, criando um
quadro de avisos familiar ou folheto para que elas possam trocar informações.

Incentive as famílias a continuarem utilizando
sua língua materna conforme as crianças forem
crescendo
Converse com as famílias sobre incentivar os
filhos a continuarem utilizando a língua materna.
Relacionamentos de longa duração dependem do
idioma. A comunicação se torna ainda mais importante
conforme as crianças vão crescendo e elas precisam de
forte apoio familiar para continuar falando sua língua
materna.

Lembre-se:

As famílias são a chave
para a preservação da língua
materna. Ajude as famílias
a entenderem os benefícios de utilizarem o
seu idioma. Quando tiverem segurança para
continuarem utilizando seu idioma em casa,
eles farão disso uma prioridade.
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