
 

 

#BEM: O VIII ENCONTRO 

Olá galerinha do #BEM, aqui vai mais uma 

edição do nosso jornal, cheio de lembranças 

gostosas, fotos lindas e muitas novidades!  

Esse mês demos as boas-vindas aos novos 

integrantes do #BEM:  

• Manuela, 7 anos, mora em Münster e 

• Carlos (5) e Lívia (3), moram na Bélgica. 

Gostaram tanto do encontro online que 

disseram que vem participar dos 

presenciais também. Quanta honra. ☺ 

Também não podemos deixar de parabenizar 

os aniversariantes do mês de abril.  

• Teresa, fez 7 aninhos no dia 04/04 (bem 

na Páscoa!) 

• Sarah, completou 8 anos no dia 08/04 

• Noah, atualmente o mais velho da nossa 

turma, fez 10 anos no dia 28/04.  

O nosso VIII encontro (online) bateu recorde 

de participantes, foram 19 crianças, todas 

muito motivadas e interessadas no assunto 

escolhido: O Achamento do Brasil.  

Quem apresentou o livro desse mês foi a 

Teresa, de 7 anos. O livro se chama Faz Muito 

Tempo, de Ruth Rocha com ilustrações de 

Helena Alexandrino.  

Se você perdeu o encontro ou quer rever o 

livro, basta clicar no link abaixo. Boa diversão! 

https://youtu.be/xP5tfeQhCh0 

A trilha sonora do evento foi a música 

Pindorama, do grupo Palavra Cantada. Um 

vídeo lindíssimo que revisou muitos dos temas 

 

vistos no livro. Foi uma ótima combinação. Vou 

deixar o link do vídeo aqui para  vocês 

também. 

https://www.youtube.com/watch?v=dsN7ekp

vJiI 

 

            Foto: Leitura do VIII encontro  10/04/2021 

 

Depois da leitura do livro e da música, 

discutimos um pouquinho da história em uma 

atividade de cruzadinha.  

 

 

Foto: Os brasileirinhos Noah (10) e Nicholas (7) fazendo 
as atividades do encontro.  

Para finalizar o encontro, na oficina de artes 

montamos uma caravela. As crianças soltaram 

a criatividade. A Manuela, de 7 anos, que 

participou pela primeira vez do encontro do 

BEM, colocou uma tripulação em toda a 

caravela. Vejam se não ficou uma gracinha:  

https://youtu.be/xP5tfeQhCh0
https://www.youtube.com/watch?v=dsN7ekpvJiI
https://www.youtube.com/watch?v=dsN7ekpvJiI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: A Caravela de Manuela. Ela colocou toda a 
tripulação junto. Adorei a criatividade.  

 

MEU MUNDO EM 2 MUNDOS 

Estamos nos aproximando do dia das mães, 

achei interessante trazer um artigo falando 

sobre a relação com o bebê, ainda dentro da 

barriga da mãe.  

Segue mais um texto da Priscila Nogueira, do 

blog meumundoem2mundos.  

 

É fato! Antes de vir ao mundo, seu bebê já 

reconhece sua voz 

 

 

 

 

No século passado, acreditava-se que o útero 

fosse uma cápsula acusticamente isolada do 

mundo. Foi só na década de 70, que 

experimentos realizados com microfones 

colocados no interior do corpo de gestantes 

revelaram que os sons chegam até o bebê. 

Desde então, as pesquisas e os instrumentos se 

aperfeiçoaram e, na década de 90, surgiram 

experimentos com hidrofones, que são 

microfones que funcionam em meio líquido. A 

conclusão desses estudos foi: apesar de 

atenuados pela gordura e pelos tecidos da 

mãe, os sons das conversas são, sim, ouvidos 

pelo bebê. Segundo Brezinca et al. (1997), o 

ambiente intra-uterino é repleto de sons 

maternos. Além da voz, o bebê ouve o 

batimento cardíaco, a respiração e sons 

causados por movimentos corporais, como por 

exemplo, sons vindos do intestino. A voz da 

mãe é, portanto, a voz ouvida com mais 

intensidade pelo bebê, devido às vibrações 

sonoras mais próximas. Portanto, apesar de as 

vozes “exteriores”, ou seja, de outras pessoas, 

serem também ouvidas, a voz materna tem a 

função mais especial. 

Mas algo ainda mais interessante acontece. Os 

bebês não só ouvem, como desenvolvem 

memória dos sons intra-uterinos (Verri, 1999). 

Apesar das habilidades cognitivas não estarem 

totalmente desenvolvidas, ocorrem registros 

dos sons e isso terá, claro, consequências 

super interessantes: depois do nascimento, o 

bebê reconhecerá a voz da mãe, reconhecerá 

fonemas da(s) língua(s) que ouviu enquanto 

estava na barriga e as músicas que foram 

cantadas ou tocadas para ele serão, sim, 

reconhecidas. Então, ao conversar e cantar 

para o bebê na barriga, você está habituando-

o ao ritmo e à musicalidade da sua língua. 

Lindo, não? 

Isso tudo fica ainda mais especial, quando a 

gente descobre que não são apenas sons que 

são liberados quando a mamãe e o bebê, ainda 

na barriga, ouvem música. Ao escutar e/ou 

cantar uma música que nos agrada, nosso 

corpo produz hormônios de bem-estar. Pelo 

cordão umbilical, os hormônios presentes na 

nossa corrente sanguínea chegam ao bebê 

que, portanto, também vai se beneficiar dessa 

sensação. É por isso que, mais importante do 

que tocar música clássica para seu bebê na 

barriga – só porque você ouviu falar que pode 

ser bom – é ouvir músicas que você gosta, que 

te façam feliz, que te façam relaxar ou te façam 

querer dançar. Se você não gostar do estilo de 

música, é claro que a atividade não vai ser 

prazerosa e, consequentemente, os 

hormônios não serão produzidos. 

Por outro lado, ouvir e/ou cantar músicas que 

te fazem bem vão alegrar seu bebê também. E 

mais: ele vai reconhecê-las quando estiver do 

lado de cá. Portanto, traga a música para a sua 

gravidez! E, se transmitir o português para seu 

filho é um desejo seu, não deixe essa 

oportunidade passar: cante para ele suas 



 

canções favoritas na sua língua. Te garanto: ele 

vai amar. E não vai mais esquecer. 

 

Neste post, as seguintes obras foram citadas: 

BREZINKA, C.; LECHNER, T. & STEPHAN, K. Der Fetus und 

der Lärm. Gynäkol Geburtshilfliche Rundsch, 37, 1997 

(p.119-129). 

MATIAS, G. F. A importância de estimulação auditiva 

durante o período pré e pós-natal. Porto Alegre: Centro 

de Especialização em Fonoaudiologia Clínica, 1999. 

VERRI, G. A gestante exposta ao ruído: Efeitos auditivos 

para o feto. Porto Alegre: Centro de Especialização em 

Fonoaudiologia Clínica, 1999. 

 

ALFABETIZAÇÃO BILÍNGUE? SIM OU NÃO? 

Muitos pais com filhos em idade escolar que 

moram no exterior, se perguntam se é preciso 

alfabetizar os filhos em português também. 

Como fazer? Preciso de cartilhas? Qual 

material usar? 

Bom, eu pessoalmente optei por auxiliar na 

alfabetização sim. Mas não necessariamente 

alfabetizar. Esse trabalho será feito na escola, 

no idioma local, de qualquer forma.  

No entanto, existem muitas atividades que 

podem ser feitas em casa, em português, 

independente se seu filho já foi alfabetizado no 

idioma local ou não, que irão auxiliar tanto na 

aquisição como na transferência do idioma.  

Eu estou dedicando muito do meu tempo 

nesse processo com o Raphael, meu filho de 6 

anos. Ele entrará na escola em Agosto deste 

ano. Como ele tem grande interesse pela 

leitura e já reconhece algumas letras e 

palavras, estou aproveitando a motivação dele 

para ensinar mais.   

Comecei me inscrevendo em uma mentoria 

para mães alfabetizadoras, oferecida pela Bia 

Fiori. Estou amando o curso e aprendendo 

demais com ela e com as outras mães do 

grupo. Ela nos ensina técnicas para identificar 

em qual nível de alfabetização nossos filhos 

estão, propõe atividades para cada nível e tem 

ótimas dicas de como avançar, tudo de uma 

forma lúdica, ensinando nossos pequenos a 

refletirem sobre as atividades que estão 

fazendo, incluindo muitas coisas presentes no 

nosso dia-a-dia.   

A Bia Fiori tem um perfil com 

muitas dicas boas no instagram. 

Vou deixar o link dela aqui com 

voces: 

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

Nessa troca, com outras mães da mentoria, 

conheci a Taci, mãe de duas meninas lindas, 

que moram nos Estados Unidos. O instagram 

dela @portuguesaquieacola tem muitas 

atividades incríveis, tudo feito de uma forma 

muito criativa e com um super 

capricho. Já trabalhei algumas 

delas em casa e os meus filhos 

amam. Segue o link: 

https://www.instagram.com/portuguesaquiea

cola/ 

Outro perfil que traz dicas riquíssimas para 

criação de filhos plurilingues, é o perfil da 

professora Camila Lira: @maesdeplurilingues. 

A Camila foi uma das minhas professoras no 

curso Ensine Língua de Herança, oferecido pela 

escola online Papo de Profes.  

Ela oferece consultoria em planejamento 

linguístico, aulas de português e alemão e 

ajuda as famílias que vivem em um contexto 

plurilingue. No perfil da Camila vocês vão 

encontrar  muitas reflexões, que ajudam a 

manter motivação, apesar de todos os desafios 

e dificuldades que aparecem no caminho de 

quem vive nesse contexto. Além 

disso, o perfil também traz 

muitas dicas de atividades e 

brincadeiras para fazer em casa. 

Segue o link:  

https://www.instagram.com/maesdepluriling

ues/  

 

DICAS DO MÊS 

 Esse mês recebemos uma  dica 

muito especial do pai da Teresa 

e da Carlotta no nosso grupo 

de whatsapp. Ele nos 

apresentou o grupo Tiquequê. 

Eu pessoalmente não conhecia. Os meninos 

AMARAM e eu também. O vídeo mais assistido 

aqui em casa foi esse, com a música 

barulhinho, barulhão: 

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


 

https://www.youtube.com/watch?v=aAGwAb

e3Emc 

Vale a pena conferir o canal deles, todos os 

vídeos são ótimos. Também gostamos de ouvir 

as músicas no spotify enquanto estamos 

brincando ou no carro. 

A segunda dica vai para uma novidade muito 

legal do Clube do Livro de Münster.  Agora é 

possível fazer encomendas de livros adultos e 

infantis, direto do Brasil. 

Quem tiver interesse, é só entrar em contato 

com a Valéria.  

 

#BEM O IX ENCONTRO 

O nosso IX encontro, comemorando os 9 

meses do grupo #BEM será exatamente no dia 

das mães. Coincidência mais do que especial.  

Aqui na Alemanha, pelo menos na região em 

que moramos, não é comum celebrar o dia das 

mães. As crianças não trazem lembrancinha da 

escola e nem fazem apresentação.  

Confesso que no meu primeiro dia das mães 

aqui, fiquei um pouquinho decepcionada. 

Entendo que não precisamos fazer dessa data, 

uma data comercial para comprar presentes. 

Mas por que não comemorar de uma forma 

especial com as mamães ou com aqueles que 

fazem o “papel de mãe ”?!  

O Almanaque da Ruth Rocha conta um 

pouquinho sobre o dia das mães e traz algumas 

dicas para as crianças fazerem em casa. 

Vamos aproveitar a data para falar sobre o 

tema com as crianças. Teremos um livro muito 

especial, música e atividade.  

 

Tenho certeza de que será um encontro lindo, 

para as crianças e para as mães presentes, que 

terão a oportunidade de comemorar esse ano, 

de um jeitinho todo brasileiro. ☺  

Até lá!   

Bárbara Uckelmann 

https://www.youtube.com/watch?v=aAGwAbe3Emc
https://www.youtube.com/watch?v=aAGwAbe3Emc

