
 

#BEM: O TERCEIRO ENCONTRO (ONLINE) 

Olá galerinha do #BEM, aqui vai mais uma 

edição do nosso jornal, cheio de lembranças 

gostosas, fotos lindas e muitas novidades!  

Com o novo “lockdown” aqui na Alemanha, 

não foi possível realizar o nosso encontro 

como de costume. Eu pensei bastante sobre 

fazer um encontro online ou não, mas acabei 

optando pelo SIM. 

Houve resistência de algumas famílias e de 

algumas crianças, o que é totalmente 

compreensível. As crianças estão passando por 

uma fase difícil também e muitas não tem 

vontade de assistir a “mais uma aula online” 

em português. No entanto, algumas famílias 

optaram por participar e a nossa experiência 

foi muito incrível. 

Foto: Participantes do encontro BEM dia 08/11 online 

Não podemos deixar de compartilhar com 

vocês os melhores momentos desse encontro. 

O livro escolhido trouxe abertura para muitas 

brincadeiras: Uni-Duni-Tê – um livro da Ana 

Cristina Gluck, com ilustrações de Alef Carloto 

editado pela ABC Multicultural.  

Esse livro faz muito sucesso aqui em casa e não 

é à toa. A história é bem divertida, 

as  ilustrações lindas e com ele aprendemos a 

fazer o Uni-Duni-Tê. Quem aí ainda se lembra?  

 

Foto: Livro Uni Duni Tê, de Ana Cristina Gluck com 

ilustrações de Alef Carloto   

Para deixar tudo ainda mais legal, duas 

menininhas muito queridas lá do Brasil 

mandaram um vídeo para gente, ensinando a 

fazer o Uni-Duni-Tê com as mãos e com 

bichinhos de pelúcia.  

Carolina e Elena, a tia agradece de coração 

essa super participação de vocês. Esperamos 

revê-las em breve.  

 

Foto: Elena e Carolina, uma participação especial 

diretamente do Brasil, para as crianças do BEM na 

Alemanha 

A diversão não parou por aí.  Aproveitamos o 

tema do livro para explorar outras parlendas e 

garantir que todas as crianças participassem 

ativamente do encontro.  

Tivemos a parlenda do Feijão com Arroz 

(apresentada pelo Guilherme), Hoje é 

Domingo (pelo Oliver);  a parlenda da Olivia e 

do Popeye e Bambalalão (por Maxie e Alex), 

Água Mole em Pedra Dura (Rapha e Matteo) e  



 

por último  a Sarah e a Laura fizeram uma outra 

versão do Uni-Duni-Tê ☺  

Para encerrar o encontro com chave de ouro 

mostrei para as crianças um vídeo do grupo 

Formiga Balão: O Tatu. Vale muito a pena 

conferir. Eles tem músicas incríveis para cantar 

e brincar com as crianças.  

Tenho certeza que as músicas do Formiga 

Balão estarão presentes em outros encontros 

do #BEM. 

 

Foto: grupo Formiga Balão 

Mas o Tatu? Isso mesmo, mostrei esse video 

para falar do Tatu, ou melhor, da TatuBox.  

 

Quem ai se lembra da nossa parceria? 

As famílias do #BEM têm um link promocional 

para pedir a TatuBox. Além disso, a Marina e a 

Fabiane nos apoiaram nesse encontro e 

permitiram o sorteio de uma TatuBox, como 

mais um fator de motivação para as crianças 

participarem. 

As sortudas do dia foram as irmãs Laura e 

Sarah. Elas já receberam a caixinha e estão se 

divertindo muito em casa. 

Para quem ainda nao conhece ou nao assina, 

fica aqui a nossa recomendação. Nós já 

recebemos 3 caixas e estamos aguardando 

ansiosamente pela caixinha de Natal!  

 

Obrigada TatuBox por nos proporcionar 

momentos de diversão em família e por todo o 

apoio e boas trocas nesse mundo do POLH. 

 

O CANTINHO DO BEM 

Na edição anterior eu contei para vocês sobre 

a minha parceria com a Ana e a Pri do blog 

Meumundoem2mundos. Pois o nosso espaço 

está oficialmente criado no blog delas.  

 

 

 

 

 

 

 

No link abaixo vocês têm acesso aos 

calendários, aos jornaizinhos bem como às 

atividades e vídeos dos nossos encontros.  

https://meumundoem2mundos.com/cantinh

o-do-bem/ 

Além disso, vocês podem aproveitar para 

espiar o blog que tem um monte de artigos 

interessantes sobre bilinguismo, maternidade, 

lojinha e muito mais. 

ILUSTRADORA GRACE VA 

Vocês já devem ter percebido que o calendário 

binacional é cheio de ilustrações fofas, não é? 

Pois eu vim apresentar para vocês, quem está 

por trás disso. A ilustradora do #BEM é a Grace. 

Nos conhecemos desde 2009 e nossos 

caminhos se cruzaram novamente nesse 

mundo cheio de fantasia, que é o mundo das 

ilustrações infantis. 

Além dos calendários binacionais, a Grace fez 

o Logo do nosso grupo, é dona da ilustração do 

cantinho do BEM e na página dela vocês 

podem conhecer ainda mais do trabalho dela.  

Estamos trabalhando juntas em um projeto um 

pouco maior, que é o desenvolvimento de uma 

https://meumundoem2mundos.com/cantinho-do-bem/
https://meumundoem2mundos.com/cantinho-do-bem/


 

coleção de livros todinha feita para vocês, 

brasileirinhos que moram na Alemanha. 

A Grace apoiou e acreditou nesse projeto 

desde o início e tenho certeza que vamos 

alcançar muitas coisas juntas. 

Foto: Grace Va, ilustradora do #BEM 

Segue o link da página dela, para quem quiser 

conhecê-la um pouco mais: 

https://www.grace-va.de/ 

Não deixem de segui-la no instagram 

(@grace_va). Ela sempre atualiza o feed e o 

stories com as ilustrações e trabalhos mais 

recentes. 

 

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 4: É bilingue somente quem fala duas 

linguas como um falante nativo? 

 

 

Sua filha fala português super bem, mas, de vez 
em quando, esquece como se fala essa ou 
aquela palavra, então fala em inglês. Seu filho 
tem uma pronúncia no português que é uma 
coisa linda de se ouvir, mas você nota o 

sotaque alemão. Você já consegue se 
comunicar com todo mundo sem qualquer 
dificuldade, mas entender totalmente aquele 
debate político na televisão ainda é um 
desafio. São inúmeras as diferenças entre o 
chamado “falante nativo” e aquele que 
adquiriu/aprendeu, por exemplo, o português 
morando fora do Brasil (o caso dos filhos 
nascidos no exterior) ou o inglês/o alemão/o 
francês/etc. como segunda língua (o caso de 
adultos que se mudaram para outro país). Se 
estamos longe de falar a língua tão bem como 
um “falante nativo”, então não podemos nos 
considerar bilíngues? 

Para responder a essa questão, preciso 
explorar dois pontos: o conceito de bilinguismo 
e o termo “falante nativo”. Como já 
mencionamos aqui, o bilinguismo deve ser 
encarado como um conceito que envolve 
diferentes níveis de competência linguística e 
não como um conceito fechado, preto e 
branco. O que existem são nuances, ou seja, 
diferentes graus de proficiência. É importante 
entender que a aquisição de uma língua é um 
processo. Mesmo os chamados “falantes 
nativos” estão em processo de aquisição de 
sua língua. Você conhece alguém que saiba 
tudo, absolutamente TODAS as palavras, 
TODOS os significados, TODAS as regras, 
TODOS os contextos de uso de todas as 
palavras em uma língua? É impossível. Por um 
simples motivo: as próprias línguas estão em 
constante mudança. Língua não é produto 
acabado. É um conjunto de símbolos em 
constante mutação, influenciado por forças 
sociais, culturais, cognitivas. 

Por esse e outros motivos, fica complicado 
insistir na dicotomia entre “falante nativo” e 
“falante não nativo”. Os limites entre esses 
conceitos são bem menos fixos do que a gente 
pode imaginar. Que tal encarar a questão de 
outra forma? Ao invés de insistir em comparar 
as proficiências de indivíduos cujas histórias de 
vida são completamente diferentes, que tal 
focarmos nas conquistas e dificuldades de cada 
caso? Cada processo de aquisição é especial e 
único. Nunca encontraremos uma jornada que 
tenha sido idêntica a outra, vivenciada por 
outra pessoa. Se isso não é lindo, eu não sei o 
que é.  

https://www.grace-va.de/


 

CRIANDO UMA INICIATIVA EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

A ideia de montar uma iniciativa de POLH não 

é nova para mim. No entanto, existe um certo 

tempo entre ter uma idéia e torná-la um 

projeto.  

Quando finalmente achei que era o momento 

de montar o grupo do #BEM já estávamos em 

tempos de pandemia e muitas pessoas me 

falaram: “Mas você vai começar agora?”  

Claro que isso trouxe uma certa insegurança. 

Criar um grupo, sabendo que só poderíamos 

nos encontrar algumas vezes diante das 

circunstâncias atuais, não foi lá muito 

motivador. No entanto, eu decidi começar, 

pois saberia que dessa forma quando tudo isso 

passar, já teríamos um local fixo, uma 

estrutura e todo o contato do grupo em si.  

Hoje só posso dizer que estou muito feliz por 

ter começado. As famílias e as crianças são 

incríveis e todos muito queridos. 

Não poderia deixar o Natal deles passar em 

branco. Montei uma árvore do Advento e uma 

atividade que enviei pelo correio para todas as 

crianças.  

Será que elas gostaram? Seguem algumas 

obras de arte aqui. 

 

Foto: Atividade de Natal enviada para as criancas do 
#BEM, uma forma de manter o contato em tempos de 
pandemia 

Essas atividades também estão guardadas lá 

no cantinho do BEM, para quem quiser fazer 

download. 

 

O QUARTO ENCONTRO – ONLINE 

O encontro no mês passado foi tão gostoso, 

que decidimos manter os encontros online 

durante a pandemia.  

Além da leitura de um livro muito especial e 

divertido, vamos contar novamente com a 

participação da Carolina do Brasil e da Sidione, 

que vão trazer um pouco de música para o 

nosso dia. 

No final do encontro, vamos fazer a revelação 

do nosso amigo secreto. Isso mesmo, uma mãe 

do grupo sugeriu e nós aceitamos a 

brincadeira. Fizemos um amigo secreto pelo 

correio e no dia 13 vamos fazer a revelação e 

abrir os presentes. São 11 crianças 

participando. O Raphael e o Matteo já estão 

ansiosos e eles acharam o máximo levar os 

presentes “secretos” até o correio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Matteo e Raphael levando os presentes do amigo 
secreto do BEM 

Então pessoal, nos vemos no próximo 

domingo, às 16h na sala do Zoom. 

 Até lá        

 

  


