
 

 

#BEM: O VII ENCONTRO 

Olá galerinha do #BEM, aqui vai mais uma 

edição do nosso jornal, cheio de lembranças 

gostosas, fotos lindas e muitas novidades!  

O nosso VII encontro foi maravilhoso. Para 

celebrar o início da primavera na Alemanha, o 

livro escolhido, com indicação de uma das 

mães do nosso grupo, foi A Primavera da 

Lagarta, de Ruth Rocha. O livro traz os mesmos 

personagens do Bom dia Todas as Cores, da 

mesma autora, lido no nosso V Encontro, pela 

Ana.  

         Foto: Leitura do VII encontro  14/03/2021 

Aproveitamos o livro para entender o ciclo de 

vida das borboletas e fortalecer o vocabulário 

novo com uma atividade lindíssima da Laura, 

do Juca POLH (@juca_polh).  

A trilha sonora do nosso encontro foi a música 

A Borboleta e a Lagarta, do grupo Palavra 

Cantada.  

 

Para finalizar, na nossa oficina de artes, as 

crianças fizeram uma borboleta, com alguns 

materiais simples e muita criatividade. Elas 

adoraram e enviaram muitas fotos lindas 

depois do encontro, vou compartilhar algumas 

aqui com vocês.  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Foto: Atividade da Laura, do @juca_pohl. Ela tem essa e 
outras atividades gratuitas para download. Vale a pena 
conferir o IG dela. 

 

Foto: Borboletinhas da Teresa (7) e da Carlotta (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sarah (8) mostrando orgulhosa seu trabalho no    
dia do encontro!  



 

 

POLÍTICA LINGUÍSTICA FAMILIAR 

Gostaria de retomar o tema do mês passado e 

contar para vocês como é a política linguística 

familiar aqui em casa.  

Eu sou brasileira e meu marido é alemão. 

Moramos atualmente na Alemanha e sempre 

tivemos o desejo comum de ensinar os dois 

idiomas para os nossos filhos, hoje com 3 e 5 

anos.  

Um fator muito positivo, no nosso caso, é que 

meu marido fala português. Então ficou 

relativamente fácil definir como faríamos com 

as crianças: Em casa português e quando 

temos visita ou estamos fora, alemão. Além 

disso eles convivem com o alemão na 

escolinha, com os amigos e familiares daqui. 

Tem funcionado muito bem. O Raphael, de 5 

anos, teve uma fase (por volta dos 3 anos) em 

que “preferia” falar o alemão. Por mais que eu 

insistisse no português, a resposta vinha em 

alemão. Mas eu não desisti. Ele não começou a 

fazer isso por falta de vontade, mas por pura 

falta de recursos. Era necessário ampliar o 

vocabulário dele. Foi aí que comecei a investir 

mais tempo em livros e atividades em 

português. O final dessa história vocês já 

sabem né?! Me animei tanto que criei o grupo 

do BEM. 

Bom, mas também temos algumas dificuldades 

e precisamos conviver com algumas críticas 

por causa da nossa escolha. Acho muito 

importante falar e expor isso também, pois 

tenho certeza que outras famílias passam ou 

vão passar por situações parecidas. 

Ouvi diversas vezes no Brasil, de familiares e 

amigos, que era difícil entender os meus filhos 

por causa do sotaque. Eles falavam claramente 

como o pai. Eu cheguei a pensar em mudar a 

nossa política e pedir para o meu marido falar 

em alemão com eles e deixar o português 

apenas comigo. No entanto, fui observando 

que outras crianças que falam alemão com o 

pai e português com a mãe, também tinham 

um “sotaque forte”. Foi então que procurei 

conselhos de diversos profissionais da área e 

resolvi manter a nossa decisão inicial. 

Mais importante do que ter ou não sotaque, é 

manter os meus filhos expostos o maior tempo 

possível ao idioma de herança. Além disso, 

o interesse do meu marido pelo idioma faz 

com que os meus filhos também se 

interessem. A questão do sotaque pode 

diminuir com o tempo, mas no final, não é tão 

grave assim, é?! Se pararmos para refletir 

quantos sotaques existem dentro do nosso 

país...  

Outro momento difícil foi em uma reunião com 

as educadoras na escolinha. Falaram que o 

Raphael não pronunciava muito bem o “R” em 

alemão e que ele tinha dificuldades de se 

expressar algumas vezes. Chegaram a chamar 

uma médica para fazer uma avaliação dele. O 

mais divertido dessa história, é que para a 

surpresa de todos, a médica era de 

nacionalidade russa e o “R” dela com certeza 

não era melhor do que o “R” do meu filho. A 

médica disse que ele se expressa muito bem e 

não viu motivo algum para preocupação. 

Confesso que quando a escola tocou no 

assunto eu fiquei insegura por um tempo, mas 

novamente, depois de refletir, estudar e trocar 

muitas ideias com profissionais, fui entender 

que isso é normal e que com o tempo essas 

interferências de um idioma no outro vão 

diminuindo.  

A minha mensagem para as famílias que não 

sabem como fazer ou se sentem inseguras é: 

Procurem um dos diferentes métodos, vejam o 

que se aplica melhor na rotina da família, mas 

não desistam do bilinguismo. Já mostramos em 

outras edições, nos artigos da Priscila 

Nogueira, as diversas vantagens que o 

bilinguismo tem no desenvolvimento da 

criança. Além disso, não existe nada mais 

gratificante para mim, do que ver meus filhos 

conversando com os familiares no Brasil, avós, 

primos e primas, tios e tias em português. Eles 

tem um laço incrível com o Brasil e acredito 

que essa seja uma porta que estou deixando 

aberta para eles no futuro. O mais importante 

é, independente da escolha, sejam 

consistentes e criem uma rotina no uso dos 

idiomas, isso vai ajudar muito.  

E claro, não deixem de aproveitar as 

oportunidades oferecidas por iniciativas como 

a nossa. Existem muitas iniciativas, mundo 



 

afora, apoiando e ajudando as famílias nesta 

jornada do bilinguismo. As crianças acabam 

conhecendo outras crianças com realidade 

parecida e tem a oportunidade de ler, brincar 

e aprender em português.  

Para encerrar esse boloco, segue mais um 

artigo da Priscila Nogueira.  

 

Você já ouviu falar em one parent – 

one language? 

 
 

 

Você já ouviu falar no método OPOL? Esse é 
um dos mais famosos entre famílias que 
desejam desenvolver o bilinguismo. A ideia 
parece simples: cada um fala em uma língua 
com os filhos. Assim, se você é brasileira e é 
casada com alguém de outra nacionalidade, 
você fala com seus filhos apenas em português 
e seu marido, apenas na outra língua. O plano 
é ótimo. Mas como será que ele funciona na 
prática? Ou melhor: será que ele funciona? 
 
Durante a minha pesquisa, tive a oportunidade 
de entrevistar e observar famílias na Alemanha 
e na Suíça. Foi muito interessante perceber 
como o método OPOL, colocado na prática, no 
dia a dia, divergia de uma família para a outra. 
O que acontece é que, em contextos de uso 
real da língua, não há espaço para a 
homogeneidade. Ou seja, o que a gente tem no 
nosso dia a dia são contextos heterogêneos de 
comunicação. Dessa forma, a convivência 
entre as duas línguas é muito mais complexa 
do que a gente imagina e métodos como o 
OPOL podem ser muito restritivos e engessar 
essa convivência. 
O que eu pude observar foi que cada família 
encontrou uma forma própria de convívio 
entre as línguas. Em algumas, o pai também 
falava português e essa era a língua 
predominante em casa e em todos os 
momentos em família, mesmo fora de casa. Em 
outras, o pai falava apenas na sua língua e a 
mãe, por saber falar as duas, alternava entre 
elas, principalmente quando estavam fora de 
casa ou recebiam visita. Em outras, as mães 

conversavam apenas em português com as 
crianças, em todo e qualquer contexto. Os 
filhos só viam a mãe falar na outra língua, 
quando ela precisava conversar com os locais. 
Mas mesmo nesses contextos, no momento de 
se dirigir às crianças, ela falava em português. 

 
Ficou bem claro para mim que cada família 
encontrou o “método” mais confortável e de 
acordo com o que é melhor para si. Ou seja: o 
que é melhor para uma família pode não ser 
para outra. Tudo vai depender do que é mais 
importante para nós, do que nos faz felizes, do 
que queremos para nossos filhos. E é 
justamente por isso que não há como existir 
um único método para todos. Cabe a nós 
encontrar o nosso próprio. E seguir 
consistentes. 

 
Escrito por Priscilla Nogueira 

 

DICAS DO MÊS 

A Páscoa está chegando e gostaria de 

compartilhar com vocês uma atividade muito 

fofa, para fazer uma cestinha, sugerida pela 

Mia (2 anos e 9 meses), uma brasileirinha do 

nosso grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mia com sua cestinha de Páscoa! Ficou linda, 
parabéns!  

A seguir um passo-a-passo de como fazer a 

cestinha com dois pratinhos descartáveis, 

tesoura, grampeador e criatividade para pintar 

e decorar. 



 

Foto: Sugestao da Mia, de atividade de Páscoa para 
fazer em casa com as crianças. 

 

E que tal aproveitar o feriado para uma leitura? 

Tem um livro lindo da Ruth Rocha: O 

COELHINHO QUE NÃO ERA DE PÁSCOA 

Para quem não tem o livro, basta clicar no link 

abaixo e ouvir a história que gravei 

especialmente para vocês. Só quem tem o link 

pode acessar.  

https://youtu.be/b3LZWmJjG5A 

Boa diversão e boa Páscoa pessoal!  

 

DESENHOS EM PORTUGUÊS 

Que tal aproveitar o tempo de telinha para 

colocar um desenho ou programa em 

português?  

Sabemos que a televisão é um método passivo 

de exposição e não exige muito do cérebro, 

mas não deixa de ser um excelente meio de 

entretenimento e educação, se utilizado de 

forma moderada e com programas de 

qualidade.   

Eu resolvi pesquisar um pouco sobre o tema e 

falei com as famílias do grupo. Aqui algumas 

indicações dos desenhos favoritos dos 

pequenos, disponíveis na internet: 

• Show da Luna 

• Que monstro te mordeu 

• Cocoricó 

• Mundo Bita 

• Turma da Monica 

• Pocoyo 

• Daniel o Tigre 

• Galinha pintadinha 

• Patatí Patatá 

• O diário de Mika 

• Sesame 

Todos os desenhos citados estão disponíveis 

no youtube. Pocoyo também tem no Netflix. 

Vale lembrar que o momento da televisão fica 

ainda mais gostoso com um adulto por perto. 

Interagir com a criança durante o desenho 

torna esse momento menos passivo. Além 

disso, eles adoram compartilhar as aventuras 

que têm com os pais. Também não podemos 

esquecer o importante fator segurança. Deixar 

o desenho “rolando” no youtube pode não ser 

uma boa ideia.  

Já tivemos uma experiência com a vovó em 

casa, onde ela ligou a Peppa Pig errada para o 

pequeno e quando se deu conta tinha Papai Pig 

fumando, Peppa batendo no irmão, etc. Então 

fiquem sempre atentos.  

Aplicativos como Netflix e Disney Plus são mais 

seguros e é possível adicionar um perfil 

infantil,  onde se tem mais confiança no 

conteúdo exibido, além de não ter 

propagandas.  

Atualmente em casa assistimos aos desenhos 

da Netflix e mais recentemente da Disney Plus 

(cada vez com mais filmes e desenhos em 

português). Atenção que o aplicativo da Disney 

Plus ainda não funciona em qualquer aparelho 

de TV, vale a pena se informar antes. 

 

#BEM O VIII ENCONTRO 

Abril é um mês cheio de datas comemorativas 

e feriados para lembrar. No próximo encontro, 

vamos contar para as crianças um pouquinho 

da história do Brasil e do que aconteceu no dia 

22 de Abril de 1500. Tenho certeza que será 

uma viagem incrível no tempo. 

O VIII encontro será dia  11/04 às 10:00h via 

Zoom.  

Vamos ler e nos divertir bastante com uma 

história muito alegre ☺  

Até lá!   

Bárbara Uckelmann 

https://youtu.be/b3LZWmJjG5A

