
 

 

#BEM: O SEGUNDO ENCONTRO 

Olá galerinha do #BEM, aqui vai mais uma 

edição do nosso jornal, cheio de lembranças 

gostosas, fotos lindas e muitas novidades!  

O segundo encontro foi na nossa sala nova, na 

Fabi de Münster. A reação das crianças ao 

entrar na sala descreve tudo: “Uauuuu, vai ser 

aqui sempre?”  

Sim! E a sala é linda e cheia de possibilidades 

para brincar.  

 

Foto: Encontro BEM dia 11/10 na Fabi Münster 

Em homenagem ao dia das crianças, fizemos 

uma leitura especial no formato de cineminha. 

As crianças adoraram a novidade e prestaram 

bastante atenção. 

O livro escolhido foi “Meu irmão, minha 

Sombra” de Fabiana Rocha, com ilustrações  

 

 

lindas de Bruna Assis Brasil, editado pela ABC 

Multicultural.  

A história fala do relacionamento entre dois 

irmãos, o Bernardo de 6 anos e o Gustavo de 1 

ano. Esse livro fez muito sucesso lá em casa e é 

ótimo para incentivar a amizade entre irmãos. 

O Rapha (5) se identificou no mesmo momento 

e até brinca às vezes, chamando o Matteo (3) 

de Gus!  

 

 

Foto: Livro meu Irmão Minha Sombra, de Fabiana Rocha 

Esse livro também está 

disponível para escutar no 

podcast da Denise Gomes 

(Livros que Amamos). Vale 

a pena conferir, é uma 

super narração. Aliás foi 

através do podcast que 

conhecemos o livro.  

Depois da leitura as crianças foram para mesa 

pintar. Dessa vez eu peguei a atividade do site 

da autora do livro. Ela tem um kit de colorir 

gratuito. Quem quiser pintar mais em casa, 

corre lá no site dela.  

https://smart.bio/fabianarocha/ 

Depois de ler e pintar as crianças brincaram 

livremente, teve até esconde-esconde e 

amarelinha. Algumas aproveitaram a 

biblioteca para ler outros livros.  

Por falar em biblioteca, nossa Bemblioteca só 

cresce a cada encontro. Obrigada Guto por 

mais uma doação. Mamães e papais, 

colaborem!  Vamos trocar livros e expandir o 

mundo de fantasia das crianças.   

 

https://smart.bio/fabianarocha/


 

LEITURA COM PROJETOR 

Foi por causa da dificuldade em encontrar 

livros em português para comprar aqui na 

Alemanha, que eu comecei a comprar livros 

digitais. Confesso que não é a mesma coisa, eu 

adoro um livro de papel. Sentir aquele 

cheirinho de livro novo... No entanto, descobri 

uma forma bem legal de apresentar os livros 

digitais em casa, sem ser na tela de um celular 

ou tablet:  com o projetor! 

Fazemos um cantinho escuro e aconchegante 

na casa. O projetor tem aquele barulhinho de 

fundo, que lembra um cinema. Abro a minha 

biblioteca digital (Kindle Amazon) e as crianças 

escolhem o livro. É uma experiencia super 

gostosa e uma bela forma de incrementar a 

leitura. 

Principalmente os livros bem ilustrados (como 

o caso do livro Meu Irmão Minha Sombra) são 

ótimos para essa atividade.  

Na foto abaixo, estávamos estudando o 

alfabeto.  

 

 

Foto: Leitura com projetor do livro Alfabeto, parte da 
série Palavras Collection da autora Ana Cristina Gluck 

Durante a leitura os meninos levantam, 

apontam as figuras na parede e treinam as 

palavras. Afinal que crianca nao gosta de uma 

tela de cinema não é? E a possibilidade de 

transformar o próprio quarto em um cinema, é 

um sonho. 

Quem tiver essa possibilidade, eu recomendo. 

Existem diversos projetores pequenos, vale a 

pena pesquisar.  

 

TATUBOX  

Quem nos acompanha no Instagram já deve ter 

visto a publicação sobre a nossa parceria com 

a TatuBox! Fiquei muito feliz quando a Fabiana 

e a Mariane entrararam em contato comigo, 

oferecendo um link promocional para as 

familias do grupo do #BEM. Isso mesmo, quem 

quiser assinar uma TatuBox basta entrar em 

contato comigo para ter acesso ao link!  

Mas afinal, o que é a TatuBox?  

É uma caixa mensal de atividades que resgata 

as brincadeiras em família, estimula a 

imaginação e a aprendizagem da Língua de 

Herança. 

Dentro de cada caixa tem um ateliê de 

recicláveis, natureza, STEAM, culinária e 

jogos... tudinho em português! 

A TatuBox traz os manuais “Mãos à obra” e os 

materiais necessários para a realização das 

atividades!  

Para completar, tem rimas da cultura popular, 

cruzadinhas, caça-palavras e tudo mais que 

criança gosta! 

Para mamães ou papais ocupados como eu, a 

TatuBox é uma solução incrível. É tipo aquela 

caixa de ingredientes frescos que chega em 

casa com tudo na medida certa para sua 

receita? Pronto… Agora para brincar com seus 

filhos de forma criativa, sem precisar ficar 

correndo atrás de ideias ou materiais. 

 A Fabiana e a Mariane fazem esse trabalho por 

nós! 

Obrigada meninas e parabéns por esse 

trabalho lindo e essa ideia genial! 

 Desejo muito sucesso pra vocês e que vocês 

possam levar muita alegria para muitos 

brasileirinhos mundo afora!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Matteo e Raphael se divertindo com a primeira 
TatuBox 

 

O CANTINHO DO BEM 

Esse mundo virtual nos permite conhecer 

pessoas incríveis, que dividem os mesmos 

interesses com a gente e lutam pela mesma 

causa! Aqui, o Português como Língua de 

Herança. Tive o prazer de conhecer a Ana,  do 

blog Um Mundo em Dois Mundos e 

resolvemos criar uma parceria para 

compartilhar com vocês, mães e pais de 

brasileirinhos no exterior, materiais, artigos e 

dicas incríveis para auxiliá-los nessa jornada.  

Desta parceria estão surgindo grandes idéias e 

projetos, que demos o nome de Cantinho do 

BEM. 

Tem muita coisa boa para acontecer, e vocês 

podem acompanhar tudo lá pelo instagram, 

pelo blog ou pelo site da Ana e a da Pri. 

Elas estão disponibilizando por exemplo o 

nosso calendário binacional (com ilustrações 

da Grace Va), atividades de outono, entre 

outros. Vale a pena conferir. 

 

DESMISTIFICANDO O BILINGUISMO 

E vamos desmistificar o próximo mito do 

bilinguismo? Quem ainda se lembra do artigo 

que publiquei mês passado, do blog da Ana e 

da Pri? Pois a série “desmistificando o 

bilinguismo” continua, vamos  conferir:  

 

 

Mito 3: O bilinguismo é um fenômeno 

puramente linguístico? 

 

 

Ser bilíngue significa apenas saber duas 

línguas? Dando continuidade à nossa série a 

respeito dos mitos sobre o bilinguismo, vamos 

falar hoje sobre esse fenômeno que está bem 

longe de ser puramente linguístico: os sistemas 

cognitivo, social, cultural e identitário são 

também modificados quando a criança convive 

com duas línguas. 

Aprender uma língua não é apenas tornar-se 

proficiente nela. De acordo com a pesquisa 

desenvolvida por Bialystok et al. (2005), por 

exemplo, o bilinguismo modifica redes 

cognitivas e aprimora o funcionamento do 

controle executivo. É uma experiência que tem 

efeitos contínuos e profundos nos sistemas 

cognitivos. Isso significa que o cérebro de um 

bebê bilíngue se desenvolve de forma 

diferente do cérebro de um bebê 

monolíngue. 😳 Como assim? Só porque ele 

tem contato com uma língua a mais? Pois é. O 

que acontece é que a língua não é um 

elemento separado ou independente da 

cognição. Qualquer influência em uma 

influenciará a outra. 

Se um indivíduo convive com dois sistemas 

linguísticos e não com apenas um, suas 

conexões cerebrais serão outras, as partes 

ativadas no cérebro a cada estímulo serão 

outras e, como consequência, a plasticidade 

cerebral (a capacidade do cérebro de mudar de 

acordo com os estímulos e as necessidades do 

organismo) se desenvolverá também de forma 

diferente. Uau! Isso significa que os bebês e 

crianças bilíngues são praticamente super-

heróis, infinitamente mais inteligentes e 

melhores do que os monolíngues? Calma. A 

palavra DIFERENTE é bem importante aqui. São 

formas diversas de desenvolvimento e, por 

isso, é complicado e delicado compará-las. 



 

Em inglês, temos uma expressão idiomática 

ótima para isso: “comparing apples to 

oranges”, que significa comparar coisas 

incomparáveis. Há benefícios, sem dúvida, no 

bilinguismo, mas há também dificuldades e 

desafios que precisam ser superados. Nas 

nossas próximas séries, vamos abordar os 

benefícios cognitivos, sociais, culturais e 

identitários do bilinguismo, assim como os 

desafios e formas de superá-los. Afinal, o 

bilinguismo é como tudo na vida: repleto de 

dores e delícias!  

Para quem está achando a série interessante, 

mês que vem tem mais! Obrigada Ana e Pri por 

compartilharem este conteúdo com a gente!  

 

MAPEAMENTO DE INICIATIVAS 

Desde 2012, a Brasil em Mente  vem 

construindo um mapeamento das iniciativas 

que, ao redor do mundo, ensinam e promovem 

o português como língua de herança.  

 

O principal objetivo desse trabalho é 

documentar a variedade de propostas 

educativo-culturais, bem como sua extensão 

geográfica.  

O mapeamento pode ajudar no fortalecimento 

de cada iniciativa ao ter seu trabalhado 

catalogado e, ao mesmo tempo, pode 

contribuir para a divulgação de diferentes 

ações que são feitas com objetivos 

semelhantes, podendo criar redes de apoio 

mútuo. 

Em termos pedagógicos, inspira a qualificação 

das equipes ao exercitar a troca de 

experiências, norteando, por exemplo, novas  

pesquisas nas áreas de didática e linguística, 

atribuindo relevância para as temáticas que 

dizem respeito às práticas das iniciativas. 

Redimensiona também, almeja-se, a 

necessidade de ação dos governos locais e do 

governo brasileiro e português em termos de 

apoio e de subsídios.  

Por fim, a própria comunidade pode fazer uso 

de seus resultados, tanto na escolha da 

iniciativa com a qual vai interagir, como na 

criação de novos negócios relacionados ao 

público que as iniciativas atendem. 

Fonte: 
http://www.brasilemmente.org/mapeamento_20.
html 

 

O TERCEIRO ENCONTRO – ONLINE 

 Dia 08/11 teremos o nosso terceiro encontro.  

Infelizmente os números da pandemia aqui na 

Alemanha aumentaram bastante e não será 

possível nos encontrarmos como de costume.  

No entanto, para manter o ritmo e continuar 

incentivando os nossos brasileirinhos a falar 

português, vamos adaptar o encontro para 

uma versão online.   

Será um desafio para todos, mas estou 

preparando uma aula com bastante interação 

para garantir que as crianças participem 

bastante, ainda que do outro lado da telinha!  

Teremos uma participação especial de duas 

brasileirinhas muito queridas, que moram lá no 

Brasil. Isso mesmo, a Carolina e a Elena (primas 

do Rapha e do Matteo) vão preparar um vídeo 

surpresa para os brasileirinhos daqui! Algo me 

diz que será muito divertido! 

Quem também irá nos prestigiar será o Oliver 

(filho da Ana @meumundoem2mundos). Eles 

moram muito longe e ainda não tem nenhuma 

iniciativa na cidade deles. Essa será uma ótima 

oportunidade para eles participarem junto 

com a gente.  

Então nos vemos no próximo domingo, dia 

08/11 às 10:00h no Zoom.  

Vamos parlendar bastante   

Conto com voces, até lá!  


