
 
CARTA DE BOAS VINDAS: 

Mamães,  papais e crianças bem vindos ao 

#BEM.  

A idéia dessa iniciativa surgiu de uma dúvida 

pessoal: Como alfabetizar meus filhos em 

português? 

Ano que vem o Raphael (5) começa no 

primeiro ano da escola aqui na Alemanha. Ele 

já sabe escrever o próprio nome e mostra cada 

vez mais interesse pelas letras.  

Bom, para mim era óbvio: ele precisa fazer um 

curso de português!  

Fui buscar um curso próximo da nossa cidade e 

não encontrei muitas opções. Apenas um curso 

tradicional de português de Portugal em 

Münster. Com certeza é uma boa opção para 

complementar o portugês falado em casa. 

Mesmo assim, não fiquei muito animada. 

Comecei a pesquisar mais sobre português 

como lingua de heranca (POLH). Algo me 

chamou a atenção: Você não precisa 

necessariamente alfabetizar a criança no 

idioma de herança. Ela não precisa de cartilhas, 

mas precisa  de motivação, de leitura. O código 

(o alfabeto) ela já vai aprender na escola, aqui 

na Alemanha. A transferência desse código 

para o idioma de herança pode ser feita de 

uma forma mais leve e divertida. A criança já 

frequenta a escola e colocar ela para assistir a 

mais uma aula tradicional, nao é la muito 

motivador. Hummm...interessante.  

 Então passei a procurar por um grupo de 

leitura/brincadeiras em português. Encontrei 

muitos, muitos projetos lindos espalhados 

mundo a fora. Poderia fazer uma lista 

enorme  aqui, mas nenhum perto da gente: 

Bielefeld, Colonia, Düsseldorf...Foi então que  

resolvi encarar o desafio de frente e decidi criar 

o nosso próprio grupo. E assim, está nascendo 

o #BEM!  

Eu sou formada em física médica e a minha 

única experiência com crianças é a 

maternidade. Mesmo assim resolvi COMEÇAR, 

na esperança de nessa caminhada encontrar 

apoio talvez de mães e/ou pais que tenham 

formação ou experiência no assunto.  Até lá 

sigo me dedicando.  

Estou estudando o tema diariamente. Desde 

dinâmicas com crianças, até como dar aulas de 

português como língua de herança. Me 

matriculei em um curso em Düsseldorf e vou 

para lá uma vez por mês com os meus filhos, 

participar de um projeto lindo: “Viva sempre a 

língua portuguesa”. Ao conhecer esse projeto 

e participar da primeira reunião online com as 

organizadoras, fiquei até arrepiada. Elas fazem 

um trabalho maravilhoso e acompanham as 

crianças por anos. Eles já tem uma biblioteca e 

promovem cursos para que as crianças possam 

fazer a prova de proficiência na língua 

portuguesa. Eu pensei no mesmo momento: é 

lá que eu quero chegar!  

Eu sei que o caminho nao vai ser fácil. Nem sei 

o tamanho do público que me aguarda aqui na 

região. Atualmente temos 15 crianças no 

grupo. Mas posso imaginar que poderíamos ter 

muito mais. Eu preciso conhecer as crianças, 

aprender a trabalhar com as diferentes 

necessidades (algumas falam português, 

outras apenas entendem, outras talvez 

nada?!), além da diferença de idade entre as 

crianças do grupo. Mas tenho certeza que com 

dedicação e paciência vamos criar o melhor 

ambiente para elas aprenderem lendo, 

brincando, cantando e se divertindo muito. 



O primeiro passo foi dado e eu estou muito 

determinada e motivada para acompanhar as 

famílias de crianças brasileirinhas nessa 

jornada bilingue! Conto com apoio de vocês! 

O Jornalzinho do #BEM será lançado 

mensalmente com dicas para os pais e para as 

crianças. Vamos começar?!  

 

DESMISTIFICANDO O BILINGUISMO 

Para quem tem ainda alguma dúvida sobre 

criar os filhos com dois (ou mais) idiomas ou 

não, resolvi compartilhar um pouco das 

minhas pesquisas. Esse artigo é do blog: Meu 

mundo em 2 mundos da Ana e da Pri – vale a 

pena conferir!  

 

 

 

 

https://meumundoem2mundos.com/ 

Perfil Instragram: Meumundoem2mundos 

Mito 1: o contato com duas línguas desde o 

nascimento pode trazer problemas para o 

desenvolvimento linguístico da criança e ela 

pode acabar não adquirindo bem uma das 

línguas ou até mesmo ambas. 

Infelizmente, são muitas as falsas crenças 

disseminadas a respeito desse tema – até 

mesmo entre professores, pedagogos e outros 

profissionais. Por isso, achamos necessário 

trazer conhecimentos empíricos para vocês, 

baseados nas pesquisas que inúmeros autores 

realizaram e têm realizado nos últimos anos. 

Ou seja: traremos verdades! Rsrs 

Vamos começar, então! O primeiro mito dessa 

série é, talvez, o mais repetido por aí: o contato 

com duas línguas desde o nascimento pode 

trazer problemas para o desenvolvimento 

linguístico da criança e ela pode acabar não 

adquirindo bem uma das línguas ou até mesmo 

ambas. Bem, essa ideia não poderia estar mais 

equivocada. 

O que os pesquisadores têm descoberto – 

podemos citar Flores & Melo-Pfeifer (2016), 

Gathercole (2007), Gathercole & Thomas 

(2009), entre outros – é que NADA de errado 

ou desviante acontece quando a mente 

humana entra em contato com duas línguas ao 

mesmo tempo desde o nascimento e que 

NENHUM problema linguístico resulta desse 

processo. Pelo contrário: as vantagens 

linguísticas, cognitivas e sociais serão 

inúmeras. Mas isso já é assunto para outra 

série. 

O que pode ocorrer – e que assusta os pais de 

crianças bilíngues – é que, por ter suas 

interações sociais “divididas” entre duas 

línguas, a criança pode levar um tempo maior 

do que crianças monolíngues de sua mesma 

idade para chegar a um determinado nível de 

aquisição. Ou seja: uma criança que é exposta 

só ao inglês poderá começar a formar frases 

mais cedo que uma criança exposta ao inglês e 

ao português, por exemplo. 

E é nesse momento que os pais, desesperados 

com a possibilidade de seu filho ou filha “ficar 

para trás”, cometem um grande (e muitas 

vezes irreparável) erro: desistem do 

bilinguismo e passam ambos a conversar em 

uma mesma língua com a criança. Junto com a 

oportunidade de crescer bilíngue e usufruir 

dos inúmeros benefícios que isso proporciona, 

vão embora elementos culturais, identitários, 

sociais, todo um mundo de símbolos, dos quais 

a criança será privada única e exclusivamente 

devido a crenças infundadas dos pais e, muitas 

vezes, devido a pressões de terceiros. Uma 

pena enorme, não? Mas é por essas e outras 

que estamos aqui! 

Gostou do artigo? No próximo mês, a série 

continua! Outro mito será quebrado! Não 

percam. 

 

https://meumundoem2mundos.com/


PRIMEIRO ENCONTRO 

A data e o local do primeiro encontro estão 

confirmados: Dia 27/09/2020 (domingo), às 

10:00h no Kulturquartier em Münster.  

Em tempos de Corona o encontro ideal seria 

sem dúvidas ao ar livre, no entanto devido às 

condições climáticas da Alemanha, acabei 

optando por procurar uma sala (assim, só para 

garantir). 

A busca foi longa, mas a pesquisa valeu a pena.  

Para o primeiro encontro fechei uma sala no 

Kulturquartier de Münster. Por ser uma 

iniciativa vamos pagar metade do preço 

normal (25 Eur por 2h). No entanto temos que 

limitar o numero de participantes (25 pessoas 

no máximo). O local lá é muito bacana, se o 

tempo estiver bom podemos usar o jardim. 

Também posso imaginar que seja um bom 

local para organizar festas no futuro (por ex. 

festa junina). 

 

Como eles não fazem contrato a longo prazo 

para os finais de semana, segui na minha 

procura e consegui uma, ou melhor, duas salas 

na Fabi de Münster. 

 

O custo? 1 a 2 Eur por família, para auxiliar na 

limpeza. Nada mais! Fiquei muito feliz e espero 

que vocês gostem das salas. 

Os encontros na Fabi serão a cada segundo 

domingo do mês. Sendo o nosso segundo 

encontro então, no dia 11/10/2020 das 10 às 

11:30h. 

A idéia é fazer a leitura de um livro a cada 

encontro, preparar algumas atividades 

relacionadas ao livro para fortalecer o 

vocabulário e deixar a criançada brincar e se 

divertir (na esperança de que elas façam isso 

em português).  

# BEMBLIOTECA 

Além das atividades quero promover a troca de 

livros infantis! Vamos montar a nossa própria 

biblioteca. Colaborem, todos saem ganhando!  

Quem quiser participar, basta enviar uma lista 

com o nome dos livros e autores à nossa tia do 

livro, a Annali!  

bem.brasileirinhosemmuenster@gmail.com 

Os livros serão etiquetados, organizados em 

uma tabela e ficarão disponíveis para 

empréstimo. Vou levar alguns exemplares a 

cada encontro, mas caso alguém queira um 

livro específico é só encomendar (vamos enviar 

uma lista atualizada a cada mês).  

E para finalizar, que tal deixar os adultos felizes 

também? A Valéria do clube do livro de 

Münster estará presente nos nossos encontros 

e vai promover a 

troca/empréstimo/venda de 

livros em português para 

adultos.  

E finalizo essa edição com 

um muito obrigada a todos os apoiadores que 

me permitiram chegar até aqui:  

Grace (ilustradora, responsável pelo logo lindo 

do grupo); Marisa (pela divulgação do projeto 

e por ter me escutado muito, muito mesmo!); 

Annali e Guto que sempre apoiaram a idéia 

desde o começo, e à minha querida Sidi pela 

linda trilha sonora! OBRIGADA!  

 

 



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 :) 

Estou preparando tudo com muito carinho, 

para que todos consigam se divertir, apesar de 

todas essas "regrinhas chatas" do corona.  

 

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 estiver de acordo, vou 

levar um “Einverständniserklärung”. 

Respeitamos todas as opiniões, quem não 

quiser não precisa participar das fotos (ou as 

fotos serão anonimizadas na hora de divulgar).  

 

 

 


