
 

 

#BEM: O PRIMEIRO ENCONTRO 

Olá galerinha do #BEM! A edição de 

outubro do nosso jornal vem muito 

especial. Dia 27/09/2020 tivemos o tão 

esperado primeiro encontro. Que tal 

relembrar os melhores momentos? 

Nossa querida Sidi deu as boas vindas ao 

pessoal com o Oscar e a Helena.  As 

crianças amaram e se soltaram logo no 

começo para um bom bate papo. 

 

 

Foto: Sidione Schiffer, mãe do Niklas (6) e dos gêmeos 
Philipp e Sebastian (3) 

A Sidi também foi a compositora da nossa 

rima/música de abertura. Alguém aí se 

lembra como era a letra?  

Hoje é um dia bom para aprender, 

Vamos nos apresentar e depois ler, 

E depois ler, e depois ler, 

Bom te ter aqui e te conhecer! 

 

Conhecemos uma turma muito bacana e 

diversificada.  15 crianças com idade entre 

1 e 9 anos. Pensei que seria difícil entreter 

todas ao mesmo tempo, mas essa 

turminha é show. Os grandes cuidaram 

dos pequenos e foi diversão do começo ao 

fim. 

Depois de dançar e aquecer um 

pouquinho foi a hora da leitura. O livro 

escolhido foi a Casa Sonolenta, de Audrey 

Wood com ilustração de Don Wood.  

Esse livro é bem divertido, fizemos a 

leitura com uma dinâmica legal e as 

crianças gostaram. 

 

Foto: Bárbara Uckelmann (Eu!) com meus ajudantes 
Rapha (5),  Matteo (3) e Nicholas (7) 

Para quem gostou do livro e quer mais, eu 

recomendo o podcast Livros que 

Amamos. Lá vocês 

encontrarão essa história 

e muitas outras, narradas 

pela maravilhosa Denise 

Gomes. Meus filhos 

amam esse podcast e ele 

foi fonte de muita 

inspiração para o projeto do #BEM. Ela 

também tem uma página no Instagram, 

vale a pena conferir. 

Depois da leitura foi hora de pôr a mão na 

massa. Preparei um caderno de atividades 

para as crianças que incluía desde 

desenhos para colorir (todos com o tema 

do livro), até labirinto e caça palavras. 

Aprender lendo e brincando, não tem 

coisa melhor.  



 

Outro sucesso do primeiro encontro foi a 

nossa #Bemblioteca. As crianças 

aproveitaram para ler outros livros lá 

mesmo e levar alguns para casa.  

Uma foto que com certeza também 

merece destaque é essa aqui, da pequena 

Maxie (4) se divertindo com esse livro 

sensacional (O Gato Comeu). Esse livro faz 

muito sucesso lá em casa e pelo visto foi 

bem divertido para Maxie também!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamães e papais que quiserem 

compartilhar livros com a gente, tragam 

no próximo encontro. Os livros serão 

etiquetados e cadastrados em uma tabela 

para não perder. Assim eles ficam 

disponíveis para todos os pequenos 

leitores do grupo.  

A Marisa, mãe do Leonardo (1) e do 

Guilherme (8) já disponibilizou 8 livros 

para a biblioteca. O Guto, pai da Sarah (7) 

e da Laura (5) também já fez sua 

colaboração. Conto com vocês, vamos 

trocar e emprestar livros!  

E para finalizar essa lembrança gostosa, 

nossa música de encerramento. Obrigada 

novamente pela composição tia Sidi!  

     Tudo bem, tudo bom, 

com vocês no coração. 

Vou para casa muito feliz,  

pois eu sou um pequeno aprendiz!  

Até o próximo mês, 

 vamos fazer tudo outra vez!  

 
 

#BEM: SEGUNDO ENCONTRO 

E já temos data e local para o próximo 

encontro. A partir do dia 11/10 os 

encontros serão mensais (a cada segundo 

domingo do mês), na FABI de Münster.  

Por causa da pandemia tivemos que 

reduzir o número de participantes na sala. 

Para isso dividi a turma em dois grupos 

(ver anexo). 

A dinâmica do encontro será parecida. 

Escolhi um livro muito legal que fala do 

relacionamento entre irmãos. Espero que 

os pequenos gostem da leitura. Nos 

vemos lá!  

 

DESMISTIFICANDO O BILINGUISMO 

Quem ainda se lembra do artigo que 

publiquei semana passada, do blog da Ana 

e da Pri? Pois a série “desmistificando o 

bilinguismo” continua, vamos  conferir:  

Foto: Grande Alex (2) e Sarah (7) explorando a nossa 
ainda pequena biblioteca 

Foto: Maxie (4) lendo o livro: O Gato 
Comeu de Ana Cristina Gluck 



 

Mito 2: Transitar de uma língua para a 

outra é sinal de falta de domínio 

 

 

 

Hoje continuamos nossa série! O mito 

desta semana é sobre o codeswitching, 

tão comum entre as crianças bilíngues e 

uma grande preocupação para muitas 

mães e pais. Vamos entender melhor 

sobre esse fenômeno ? 

 O codeswitching é a transição de uma 

língua para a outra em uma mesma 

passagem de fala e tende a ver visto como 

um déficit ou falta de domínio em ambas 

as línguas. A criança “mistura-as”, pois 

não as adquiriu bem. O codeswitching 

seria, então, o “sintoma” de que algo “deu 

errado” no processo de aquisição. Bem, 

antes de tudo, é importante reforçar que 

a aquisição é um PROCESSO, não é um 

produto acabado. Estamos sempre em 

processo de aquisição de uma língua, 

mesmo quando já adultos (falaremos mais 

sobre isso futuramente ). O que as 

pesquisas têm revelado é que, ao 

contrário do que se poderia supor, 

aqueles que tendem a realizar o 

codeswitching, são justamente os mais 

fluentes nas línguas (Meisel, 2004). Os 

estudiosos têm chegado à conclusão de 

que o codeswitching é, na realidade, uma 

ferramenta valiosa. Segundo Baker (2006), 

esse fenômeno, normalmente, não 

acontece de forma aleatória. Geralmente, 

há um propósito e lógica nesse ato da 

criança de transitar de uma língua para 

outra.  

O que ela está fazendo é se utilizar de 

todos os recursos linguísticos que ela, 

como indivíduo bilíngue, tem a seu dispor. 

Nesse sentido, pouquíssimos bilíngues 

mantêm suas duas línguas 

completamente separadas. Mesmo 

porque, para uma criança que ainda não 

está na idade de entender o que é uma 

língua, os limites entre suas línguas não 

são tão demarcados, tampouco fixos. São 

fluidos. Para a criança, suas línguas são 

apenas formas de comunicação. São 

modos de interagir com o mundo. Então, 

por possuir mais de um código à sua 

disposição, a criança bilíngue transita de 

uma língua para a outra, de forma 

estratégica, para atender às suas 

necessidades comunicativas, que são 

diferentes das de um indivíduo 

monolíngue, uma vez que este interage 

com o mundo através de uma única 

língua. Portanto, o codeswitching não 

deve ser encarado como uma falha na 

aquisição. Por usar línguas diferentes em 

diferentes domínios de sua vida, pode ser 

que a criança bilíngue possua um 

vocabulário maior em português do que 

na outra língua ao falar sobre comida, por 

exemplo, e que o vocabulário relacionado 

a coisas da escolinha, por exemplo, seja 

maior na outra língua do que no 

português. Tudo vai depender do 

cotidiano da criança e das suas interações 

sociais. O importante é ter em mente que, 

se ela não lembrar de uma palavra em 

uma língua e recorrer à outra para 

conseguir se comunicar, está tudo bem. 

Dê o auxílio que ela precisa e lembre-se: a 

aquisição da língua é um processo.  

Para quem está achando a série 

interessante, mês que vem tem mais! 

Obrigada Ana e Pri por compartilharem 

este conteúdo com a gente! Até o 

próximo encontro pessoal.  



 

 

ANEXO 

 

CORONA  

1) Vamos evitar nos cumprimentar com beijos 

e abraços. 

2) Antes de entrar na sala, por favor 

desinfetar as mãos. 

3) É necessário o uso de máscaras para 

circular dentro da sala. Nos momentos de 

leitura/atividades em que estamos em um 

lugar fixo e que seja possível manter a 

distância de segurança, podemos ficar sem 

máscara.  

4) Caso apresentem algum sintoma de 

resfriado (ex: febre, tosse ou dor de garganta) 

ou outro sintoma relacionado ao covid19, por 

favor fique em casa! Apenas um nariz 

escorrendo está ok :) 

 

DINÂMICA 

1) Abertura: vamos formar uma roda e nos 

apresentar  

2) Leitura de um livro 

3) Atividades para fixar o vocabulário do livro 

4) Despedida 

Eu não programei horário para lanche. Caso 

alguém sinta a necessidade de levar 

lanche/água para as crianças, fiquem a 

vontade. Para os encontros futuros, podemos 

discutir a questão de fazer ou não um 

intervalo.  

 

FOTOS E VIDEOS  

Gostaria muito de registrar os encontros com 

fotos e vídeos e eventualmente usar algumas 

fotos para divulgação do projeto nas minhas 

redes sociais. Para quem tiver de acordo, vou 

levar um “Einverständniserklärung”.  

 

 

 

 

 

 

GRUPO 1 → 09:00 – 10:15h  

 Marisa, Leonardo (1)  e Guilherme (8) 

 Márcia e Ana (10) 

 Val (1), Johanna (7) e Lorena (4) 

 Val (2), Nicholas (7) e Noah (9) 

 Christine, Carlota (2) e Teresa (6) 

 Bárbara, Raphael (5) e Matteo (3) 

GRUPO 2 → 10:30 – 11:45h  

 Guto, Sarah (7) e Laura (5) 

 Sidi, Philipp e Sebastian (3) + Niklas (6) 

 Juliana e Maya (5) 

 Eliana, Maxie (4) e Alex (2) 

 Bárbara, Raphael (5) e Matteo (3) 

 

LOCAL 

Ev. Familienbildungsstätte - Fabi Münster 

Friedrichstraße 10, 48145 Münster 

Sala 03 (terceiro andar) 

 

CUSTO  

A Fabi está pedindo 2 Euros por mês por 

família para os custos com a limpeza da sala.  

O #BEM também gostaria de um apoio para 

compra de material e impressão das 

atividades. 1,0 Eur por criança por encontro. 

Vou levar uma lista e uma caixinha e quem 

quiser pagar por exemplo já por 5 encontros 

(para nao precisar ficar levando moeda a cada 

mês) eu anoto na lista. Essa iniciativa precisa 

do apoio 

de todos!  

Obrigada 

 

 


