
 

 

#BEM: SOBRE O NOSSO NATAL 

Olá galerinha do #BEM, aqui vai mais uma 

edição do nosso jornal, cheio de lembranças 

gostosas, fotos lindas e muitas novidades!  

O nosso quarto encontro foi novamente 

online, mas nem por isso menos especial. 

Fizemos um encontro de Natal, com direito a 

amigo secreto e tudo.  

O livro escolhido foi “o Lobo que não gostava 

do Natal” de Orianne Lallemand com 

ilustrações de Eleonore Thuillier.   

Achei muito difícil encontrar um livro de Natal 

em português que fosse ao mesmo tempo 

divertido e passasse uma mensagem legal 

sobre amor, união e fraternidade para as 

crianças. Depois de muita procura encontrei 

este.     

Orianne Lallemand é uma autora francesa e o 

livro foi traduzido para o português de 

Portugal. 

Foto: Leitura do encontro de Natal 13/12/2020 

 

Ele conta a história de um lobo que só queria 

brincar na neve com seus amigos, mas todos 

estavam ocupados demais com os 

preparativos de Natal, o que o deixou muito 

nervoso. No entanto, o livro vai falar o motivo 

pelo qual o Lobo não gostava dessa 

comemoração  e no final, ele recebe uma linda 

surpresa de seus amigos. 

 Eu também recomendo os outros livros da 

coleção do Lobo. Nós já conhecemos “o Lobo 

que tinha medo da sua sombra” e “o Lobo que 

queria mudar de cor”. Todos são lindamente 

ilustrados, divertidos e abordam diferentes 

temas importantes para discutir com os 

pequenos. Eles falam sobre as emoções, sobre 

aceitar as diferenças, enfrentar os medos, 

entre outros. Tudo sempre com muito bom 

humor. É aquela coleção que dá vontade de ter 

completinha em casa. 

 

Além dessa leitura gostosa, tivemos um vídeo 

especial com o Oscar e a Helena. Essa foi a 

colaboração da tia Sidi. Já estamos com muitas 

saudades dos encontros presenciais, onde 

essas brincadeiras e músicas ficam ainda mais 

divertidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sidione Schiffer com o Oscar em uma participacao 
especial no encontro de Natal do #BEM 



 

O Natal também é o momento de festejar a 

igualdade, a fraternidade e o amor entre as 

pessoas. Assim como existem diferentes países 

e culturas, existem diferentes religiões e essa 

época de final de ano pode ser comemorada de 

várias maneiras.  

A Eliana, mãe do Alex e da Maxie, contou para 

gente um pouquinho sobre a festa das Luzes, o 

Chanuká que começa no dia 25 do mês judaico 

de Kislev, se estende por oito dias consecutivos 

e lembra dois acontecimentos importantes 

que ocorreram no ano de 165 antes de Cristo: 

uma vitória militar e uma reivindicação 

espiritual. Este ano, seu início coincidiu com a 

noite do dia 24 de dezembro do calendário 

gregoriano, justamente quando os cristãos 

realizam a ceia de Natal em família. (fonte: 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/con

heca-o-natal-dos-judeus) 

Quem também nos contou um pouquinho 

sobre o Natal no Brasil, foi a Carolina. Ela falou 

das tradições, das comidas, contou como é o 

Papai Noel e nos ensinou a musiquinha “Bate o 

sino, pequenino...” Obrigada Carolina, por 

mais essa participação. 

E terminamos o nosso encontro de Natal com 

a revelação e abertura dos presentes do nosso 

amigo secreto. A criançada adorou, foi uma 

ótima ideia (obrigada Eliana). Uma linda forma 

de fazer uma confraternização entre os 

pequenos. 

Foto: Participantes do amigo secreto do BEM. 
Guilherme, Maxie, Matteo, Sarah, Alex, Maya, Oliver, 
Laura, Raphael, Leonardo e Laura V. 

Deixo aqui, meus sinceros agradecimentos a 

todas as famílias que têm apoiado o grupo do 

#BEM, mesmo nessa fase difícil onde nossos 

tão sonhados encontros estão sendo virtuais.  

Espero revê-los muito em breve em 2021!   

PODCAST INFANTIL 

Morando longe do Brasil e com poucos livros 

em português em casa, acabei buscando 

alternativas para ajudar na criação bilíngue dos 

meus filhos. Foi quando eu conheci os podcasts 

infantis e simplesmente me apaixonei. 

Uma forma lúdica de ampliar o vocabulário e 

ainda estimular a imaginação. Ouvir uma 

história é muito diferente de assistir a um 

desenho animado na televisão.  

O podcast auxilia no estímulo da imaginação e 

da fantasia. Exige concentração e é um ótimo 

entretenimento no carro, no passeio de 

carrinho, ou antes de dormir. 

Cuidado com os irmãos, empatia, auto estima, 

ciência e respeito à diversidade são alguns dos 

aprendizados que podcasters buscam 

transmitir de forma lúdica aos pequenos. (fonte: 

Estadão 06.03.2020) 

O primeiro podcast que conhecemos foi o 

"livros que amamos", da Denise Gomes (já falei 

bastante dela nas outras edições). Continua 

sendo um dos nossos preferidos. Mas existem 

podcasts para todos os estilos.  

Segue uma lista de alguns podcasts infantis 

que ouvimos em casa e estão disponíveis nas 

principais redes de podcasts (spotity, apple, 

google podcasts): 

1.       Livros que amamos  

2.       Era uma vez um podcast 

3.       Imagina só 

4.       Antacanta 

5.       Coisa de criança 

Para o público infanto-juvenil recomendo o 

podcast do Jornal do Joca; 

https://www.jornaljoca.com.br/category/pod

cast-saiu-no-joca-pro/ 

Super interessante e com temas atuais.  

 

ALEMANHA CAST 

E já que o tema é podcast, não poderia deixar 

de falar do lindo da trabalho da Fernanda e do 

Thomás do Alemanhacast. 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/conheca-o-natal-dos-judeus
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/conheca-o-natal-dos-judeus
https://www.jornaljoca.com.br/category/podcast-saiu-no-joca-pro/
https://www.jornaljoca.com.br/category/podcast-saiu-no-joca-pro/


 

Eles abordam diversos temas sobre a vida na 

Alemanha. Desde como fazer para chegar aqui 

(visto, emprego, apartamento) até como é o 

dia-a-dia morando neste país. 

O último episódio do ano do Alemanhacast foi 

sobre o Natal na Alemanha. A Fernanda e o 

Thomás entrevistaram a Ana (do blog 

meumundoem2mundos) e eu. Nós contamos 

um pouquinho de como comemoramos o Natal 

aqui na Alemanha com nossas famílias, as 

principais tradições e diferenças entre o Natal 

na Alemanha e no Brasil. 

 

Eu conheci o Alemanhacast no início deste ano 

e desde então acompanho a todos os 

episódios. Os meus favoritos são: 

•        Episódio 44: Bilinguismo 

•        Episódio 52: Educação na Alemanha 

•        Episódio 53: Como é transferir-se 

para um colégio alemão 

Eu admiro demais esse casal e fiquei muito feliz 

quando recebi o convite para gravar com eles. 

Fernanda e Thomás, vocês criaram uma 

verdadeira “grande família" na Alemanha. 

Tenham certeza de que esse podcast torna a 

vida aqui muito mais leve e divertida para 

muitas pessoas. Desejo que vocês tenham 

muito sucesso sempre e continuem esse 

trabalho lindo. É com muito orgulho que sou 

madrinha de vocês e apoio esse projeto. 

Para quem quer conhecer mais, segue o link do 

blog: 

https://www.alemanhacast.com.br/ 

Eles também tem uma página no Instagram 

que é imperdivel: @alemanhacast 

 

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 5: Seu filho tão novo falando duas 

línguas? Coitadinho, ele não fica cansado? 

  

 

 

Alguém aí já ouviu o comentário acima? Hoje a 
gente finaliza a nossa série sobre mitos do 
bilinguismo com um bem famoso: falar duas 
línguas é cansativo para a criança. Durante a 
pesquisa que eu realizei para o meu 
doutorado, ouvi relatos de mães que, em 
algum momento, sofreram com esse 
preconceito. Felizmente, por serem pessoas 
esclarecidas no assunto, elas não desistiram do 
bilinguismo. Mas quase todas conheciam 
alguém que havia desistido. 

Eu ainda não sou mãe, então não tenho 
autoridade para falar sobre a maternidade. 
Mas o que eu observo e o que surge muito 
frequentemente nas inúmeras conversas que 
tenho com mulheres próximas a mim que já 
são mães é a questão da culpa. A maternidade 
parece andar de mãos dadas com esse 
sentimento e lidar com ele é, talvez, o maior 
dos desafios ao se tornar mãe. Vencê-lo parece 
impossível. E é aí que surgem os 
questionamentos e, junto deles, a vontade de 
desistir do bilinguismo: por que colocar um 
elemento a mais em uma equação já tão 
complicada? Para quê ter mais uma razão para 
ser julgada? Mais um motivo para as pessoas 
reprovarem seu desempenho como mãe? 

Eu não consigo pensar em uma forma de 
superar essas barreiras que não passe por 



 

estes dois processos: adquirir conhecimentos e 
adquirir auto-conhecimento. Sem se conhecer, 
saber o que é importante para você, respeitar 
a sua jornada, fica difícil focar no seu próprio 
caminho e não se render aos julgamentos 
alheios. Sem conhecimentos, fica difícil ter 
segurança em algumas decisões. A 
maternidade envolve decisões a todo instante 
e o bilinguismo é uma delas. Sem 
conhecimentos sobre ele, talvez fique mais 
fácil desistir. Afinal, lidar com a culpa de ter 
“sobrecarregado” seu filho expondo-o a duas 
línguas, motivando-o a entender e falar duas 
línguas, desde bebê, é um fardo que nenhuma 
mãe quer para si. Mas temos boas “notícias” 
(entre aspas, porque não é novo): crescer 
falando duas línguas não só NÃO provoca 
cansaço cognitivo, como desenvolve 
habilidades cognitivas. Isso é consenso entre 
os estudiosos – para citar alguns, Balkan 
(1970), Cummins & Swain (1986), King & 
Mackey (2007). Por que, então, tantas pessoas 
continuam disseminando essa ideia 
totalmente equivocada? 

A motivação para esse equívoco é fácil de ser 
identificada: se eu, adulta, me canso ao 
transitar de uma língua para outra, fico exausta 
mentalmente quando preciso falar dois 
idiomas em uma mesma conversa, como uma 
criança pode não ficar cansada ao fazer o 
mesmo? Bem, há dois erros bem graves nesse 
raciocínio: comparar a cognição de uma 
criança à cognição de um adulto e comparar o 
bilinguismo de um adulto ao bilinguismo 
infantil. Essas não são comparações 
apropriadas e a gente vai poder entender 
melhor sobre isso em posts futuros, quando os 
diferentes tipos de bilinguismo serão 
abordados. =D 

O 5º ENCONTRO – ONLINE 

Dia 10/01 teremos o nosso quinto encontro. Já 

são 5 meses do projeto, nem posso expressar 

tanta felicidade. 

Cada encontro exige muito preparo e 

dedicação. Em janeiro estarei de férias no 

Brasil, por isso não poderei preparar 

o encontro. Mas cancelar? De forma alguma!  

A nossa querida Ana, mãe do Oliver, já 

conhecida pelo blog e instagram 

meumundoem2mundos, minha parceira no 

Cantinho do BEM,  vai assumir essa 

responsabilidade e organizar o encontro de 

janeiro. 

Ela está preparando uma leitura super incrível 

(um livro da Ruth Rocha) e atividades 

interativas para as crianças.  

Obrigada Ana por assumir esse encontro. 

Tenho certeza que as crianças vão amar. 

Então nos vemos no próximo domingo, dia 

10/01 às 16:00h no Zoom.  

Vamos ler e nos divertir bastante com a Ana ☺  

Até lá!   

 


