
 

 

#BEM: O VI ENCONTRO 

Olá galerinha do #BEM, aqui vai mais uma 

edição do nosso jornal, cheio de lembranças 

gostosas, fotos lindas e muitas novidades!  

O nosso VI encontro foi especialmente lindo. 

As crianças capricharam na atividade de casa e 

o resultado foi um  vídeo super divertido com 

a música do Sapo Cururú (tema do livro 

escolhido), interpretada pelas próprias 

crianças, acompanhado de suas lindas 

ilustrações. O resultado final você encontra 

nos destaques da nossa página do Instagram, 

ou no link abaixo. 

https://youtu.be/ArxEMluFtKc 

Novamente a ABC multicultural se fez presente 

em nossos encontros online. Dessa vez com o 

livro “Sapo Cururu” de Ana Cristina Gluck com 

ilustrações de Mardee Santos.  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

           Foto: Leitura do VI encontro  14/02/2021 

O livro conta a história da cantiga que muitas 

mamães e papais conhecem de sua própria 

infância.  

Além da cantiga, exploramos algumas 

curiosidades sobre a vida do sapo e 

aprendemos palavras novas.  

- Como se chama o som que o sapo faz?  

- Como se chama o “sapo neném”? Vamos 

conhecer o ciclo de vida do sapo? 

- Como se chama a “mulher do sapo”?  

Para responder a todas essas perguntas, 

preparamos uma atividade interativa e 

divertida.  

O encontro terminou com a nossa primeira  

oficina de arte, onde aprendemos a fazer uma 

dobradura de sapo. Sairam muitos sapinhos 

cururús e rãs periás!  

 

 

 

 

 

 

           Foto: Dobradura da nossa oficina de arte 

 

POLÍTICA LINGUÍSTICA FAMILIAR 

Esse mês eu iniciei o diagnóstico de todas as 

famílias que participam do #BEM. O intuito 

desse diagnóstico é conhecer melhor cada 

criança, saber exatamente qual o contato que 

elas têm com o português, quantos idiomas 

falam em casa e em qual contexto. Dessa 

forma posso direcionar um pouco melhor as 

atividades e orientar e ajudar as famílias. 

Uma das perguntas do questionário foi: “Existe 

uma organização na sua casa com relação aos 

idiomas falados? Explique brevemente.”  

Algumas famílias explicaram claramente quais 

as regras para cada idioma em casa, mas tive 

casos em que não foi possível observar essa 

organização e resolvi trazer um pouquinho 

desse tema num artigo aqui para vocês. 

Novamente, um texto da Priscila Nogueira, do 

blog meumundoem2mundos. Obrigada pela 

colaboração de sempre!  

https://youtu.be/ArxEMluFtKc


 

Política linguística familiar: cada família tem 

a sua. Mas o que isso significa? 

 

 

Esse termo um pouco estranho, formado por 

três conceitos que parecem não ter uma 

relação muito próxima entre si (política, língua 

e família), é muito presente nos estudos e 

pesquisas sobre o bilinguismo. Mas o que ele 

significa e por que ele é importante para quem 

está criando uma criança bilíngue? Vamos 

entender? 

 

A política linguística familiar tem a ver com as 

crenças, ideologias, acordos e práticas que os 

membros de uma família têm em relação às 

línguas com as quais eles convivem. Por 

exemplo, se os pais têm crenças infundadas 

sobre o bilinguismo, acreditam em mitos – 

para quem ainda não viu, temos vários posts 

aqui sobre os maiores mitos do bilinguismo –, 

isso vai influenciar os acordos e as práticas 

linguísticas dessa família que pode, em alguns 

casos, chegar a desistir do bilinguismo por 

achar, por exemplo, que é possível que a 

aquisição de uma língua prejudique a aquisição 

de outra. 

Da mesma forma, se faz parte da ideologia de 

uma família a ideia de que algumas línguas e 

culturas são superiores a outras, isso terá 

consequências na prática. Essas ideias, 

geralmente, são inconscientes. Uma criança ou 

um adolescente, por exemplo, que ouve 

adultos a sua volta falando mal 

frequentemente do Brasil vai, mais cedo ou 

mais tarde, perder o interesse pelo português. 

Para que aprender a língua de um país que os 

outros parecem só rebaixar e cuja cultura 

ninguém se preocupou em apresentar para 

mim? 

Uma política linguística familiar também inclui 

os acordos estabelecidos entre os membros de 

uma família: quais línguas são faladas por cada 

pessoa, em cada contexto e em cada lugar? 

Com a mamãe, é português. Sempre? Com o 

papai, é alemão. Na escolinha, também. Em 

casa, são as duas. Sempre? E na rua? E quando 

tem visita em casa? E com a minha irmãzinha 

e/ou o meu irmãozinho? Os acordos são tantos 

e, quase sempre, são estabelecidos 

inconscientemente. Não se discute muito 

sobre eles. Eles acontecem. 

Toda família tem, estando ou não consciente 

disso, uma política linguística familiar. Refletir 

sobre isso é TÃO importante. É só a partir dessa 

reflexão, que podemos tornar conscientes as 

nossas crenças, ideologias, acordos e práticas. 

E, então, podemos lidar com elas, transformá-

las como acharmos melhor e aproximá-las 

mais daquilo que queremos para nosso filho. 

Como, na prática, tudo é muito mais 

heterogêneo e complexo, precisamos deixar 

bem claro para nós mesmas: 1. No que eu 

acredito? Minhas crenças sobre o bilinguismo 

são baseadas em leituras sérias sobre o 

assunto ou no que eu ouvi falar? 2. Eu acredito 

realmente que não haja línguas e culturas 

superiores a outras ou sinto que minhas raízes 

são, em alguma medida, inferiores às do país 

para onde me mudei? 3. Eu faço de tudo para 

seguir os acordos que estabeleci com a minha 

família sobre quais línguas vamos usar nos 

diferentes momentos e lugares? 

Perfeição não existe. Especialmente quando 

você está com um bebê chorando no quarto, o 

outro filho correndo pela casa e outro te 

fazendo perguntas, tudo isso em um horário 

que, de acordo com o que você tinha 

lindamente planejado, estaria todo mundo 

dormindo. Não dá para seguir nenhum plano à 

risca, sem desvio nenhum. Mas estarmos 

conscientes do que estamos fazendo e termos 

um plano é essencial. Só assim podemos 

melhorar sempre. 

#BEM –  EM FORMAÇÃO CONTINUA 

No mês passado contei para vocês um 

pouquinho do curso que fiz com o Papo de 

Profes. Esse mês, estou acompanhando com 

essa mesma equipe maravilhosa a “Semana da 

Língua de Herança”, com diferentes palestras 

sobre o tema. Em algumas, foram 

apresentados os resultados de materiais 

desenvolvidos por nós, alunas, durante o 

curso. Inclusive um portfólio que me foi muito 

útil para fazer o diagnóstico com as famílias do 

#BEM. 



 

Como a formação não pode parar, aqui estou 

eu inscrita em um novo curso, ou melhor, 

mentoria. Estou super ansiosa para começar. 

Será com a professora, pedagoga, mestre em 

educação Bianca Fiori. É uma mentoria para 

famílias alfabetizadoras, cujo o principal foco é 

auxiliar na alfabetização do idioma de herança 

em casa. É um tema que eu adoro e tenho 

certeza que será muito útil tanto aqui em casa, 

como para as famílias do #BEM. Obrigada 

Bianca por essa oportunidade. Quem quiser 

conhecer um pouquinho mais do trabalho 

dela, seguem os principais contatos: 

https://www.instagram.com/biafiori.educa/ 

https://www.biafiori.com/ 

 

DICAS DO MÊS 

As famílias do #BEM estão em contato 

constante no grupo fechado de whatsapp, 

onde trocamos informações sobre diversos 

temas e marcamos os encontros.  

Um dos tópicos das últimas conversas foi: 

Onde comprar livros infantis em português 

aqui na Alemanha? 

A Sabine, mãe da Sarah e da Laura sugeriu que 

essas informações fossem organizadas e 

repassadas aqui para vocês. A ideia é trazer 

todo mês um tópico diferente. Já falei sobre 

podcasts, dessa vez vou trazer os livros. Mas 

ainda temos muitos temas para compartilhar: 

músicas; filmes; desenhos; atividades; 

receitas, etc. 

Onde comprar livros infantis em português? 

• Os livros da ABC multicultural estão 

disponíveis no site da amazon. Alguns 

também são oferecidos no formato 

digital (Kindle): 

https://www.amazon.de/ 
 

• Livros for Kids: 

https://www.livrosforkids.com 
 

• Gira Brasil (no momento atual fora do ar, mas 

retornam em breve!) 
http://girabrasil.de/#/home 
 

• Die Italienische, Portugiesische & 

Brasilianische Buchhandlung in Berlin: 

http://alivraria.de/ 

 

• Buobooks: 

https://www.buobooks.com/categori

a-produto/infantil/ 
 

• Editora oxala, com o lindo livro Fauna, 

Flora e Eu: 

https://oxalaeditora.com/product/fau

na-flora-e-eu/ 

Devido à pandemia, alguns livros estão com 

tempo de entrega maior. Por isso é bom 

esclarecer o prazo de entrega antes de efetuar 

a compra. Geralmente as entregas do site da 

amazon são rápidas. O livro "Fauna, Flora e Eu" 

também foi entregue rapidinho. 

No blog da Ana e da Pri, também tem uma 

lojinha com dicas especiais:  

https://meumundoem2mundos.com/lojinha/  

Além dos sites de compra, devo relembrar que 

nosso grupo conta com uma biblioteca com 

quase  100 livros disponíveis para empréstimo. 

A Valéria do Clube do Livro de Münster, mãe 

do Noah e do Nicholas, também colocou à 

disposição uma lista com mais de 60 livros. 

Muito obrigada Valéria!  

 

6 MESES DE #BEM 

Neste mês o grupo do #BEM completou 6 

meses!  

 

 

Foram 6 meses incríveis, dois encontros 

presenciais, quatro encontros online. Muito 

aprendizado e muita diversão juntos.  Para 

comemorar, sorteamos uma caixinha da 

Tatubox. A vencedora foi a Maya, de 5 anos. 

https://www.instagram.com/biafiori.educa/
https://www.biafiori.com/
https://www.amazon.de/
https://www.livrosforkids.com/
http://girabrasil.de/#/home
http://alivraria.de/
https://www.buobooks.com/categoria-produto/infantil/
https://www.buobooks.com/categoria-produto/infantil/
https://oxalaeditora.com/product/fauna-flora-e-eu/
https://oxalaeditora.com/product/fauna-flora-e-eu/


 

Esse rostinho de felicidade dela diz tudo, não é 

mesmo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Maya, 5 anos. Brasileirinha do #BEM se divertindo 
com a sua primeira Tatubox. 

A mãe da Maya adorou e já disse que vai fazer 

uma assinatura. 

Para quem ainda não conhece, vale a pena 

conferir: 

https://tatubox.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: atividades da caixinha sobre o corpo humano. 

 

JUNTOS PARA APOIAR O POLH NA SUA CASA! 

 

#BEM-NOVIDADES 

A partir de agora as narrações dos livros dos 

encontros online estarão disponíveis no nosso 

canal do Youtube:  

https://www.youtube.com/channel/UCPVKaA

PBmLJl71HOfdFvKuw 

Se você perdeu um encontro ou simplesmente 

quer relembrar uma história, é só olhar no 

nosso canal.  

Outra novidade é o novo formato do 

calendário binacional do #BEM. Depois de 

fazer um dos cursos da Bianca Fiori e receber 

dicas valiosas, mudei um pouco o formato do 

calendário. 

Ter um calendário físico em casa, e não usar 

apenas o do celular, é fundamental para os 

pequenos. Além de ajudar  na noção do tempo, 

eles estão em contato constante com letras e 

números, fator muito importante para a 

alfabetização na língua de herança. O nosso 

calendário também destaca as principais datas 

comemorativas e feriados, tanto no Brasil 

quanto na Alemanha, gerando tema para 

muitas conversas em português.  

Para fazer o download basta acessar o link:  

https://meumundoem2mundos.com/calendar

ios-brasil-x-alemanha/ 

 

#BEM O VII ENCONTRO 

Que tal adiantar o tema do próximo encontro? 

A tão esperada primavera está chegando na 

Alemanha. Vamos curtir essa época do ano 

linda e aprender um pouco mais sobre o ciclo 

das borboletas? Qual será o livro?  

Vamos descobrir juntos, no próximo encontro, 

dia  14/03 às 10:00h no Zoom.  

Vamos ler e nos divertir bastante com uma 

história muito alegre ☺  

Até lá!   

Bárbara Uckelmann 

https://tatubox.com/Shop/index
https://www.youtube.com/channel/UCPVKaAPBmLJl71HOfdFvKuw
https://www.youtube.com/channel/UCPVKaAPBmLJl71HOfdFvKuw
https://meumundoem2mundos.com/calendarios-brasil-x-alemanha/
https://meumundoem2mundos.com/calendarios-brasil-x-alemanha/

