
 

 

#BEM: O IX ENCONTRO 

Olá galerinha do #BEM, aqui vai mais uma 

edição do nosso jornal, cheio de lembranças 

gostosas, fotos lindas e muitas novidades!  

Primeiramente gostaria de parabenizar os 

aniversariantes do mês de maio: 

• Raphael fez 6 anos no dia 26/05 

• Helena completou 2 aninhos no dia 30/05 

PARABÉNS!!!  

E para comemorar os 9 meses do #BEM não 

poderia ter tema melhor do que o Dia das 

Mães. Para quem já morou no Brasil, sabe que 

as crianças costumam fazer uma homenagem, 

lembrancinhas na escola e é uma data que 

geralmente comemoramos com a família toda. 

Bem, aqui (pelo menos na região em que 

moramos) não é bem assim. Para não passar 

em branco, fizemos um encontro muito 

especial com a leitura de dois livros lindos, 

falando da relação das mães com os filhos.  

O primeiro livro escolhido foi Amor de Mãe, 

escrito por Cristimere Dalzini, ilustrado por 

Jazz Miranda, editado pela ABC Multicultural. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Livro Amor de mãe, IX Encontro do BEM 

 

A Maya de 5 anos fez a apresentação do livro 

pra gente. Ficou muito legal Maya! Se você 

perdeu o encontro ou quer rever o livro, basta 

clicar no link abaixo.  

https://youtu.be/RT8Os1bR9m0 

O segundo livro apareceu de repente. Poucos 

dias antes do encontro eu vi esse livro no 

Instagram e resolvi comprar. Ao ler o livro eu 

precisei incluí-lo no nosso programa. Ele é 

simplesmente lindo, com ilustrações 

maravilhosas e um texto comovente. Fez 

muitas mamães chorarem (inclusive eu). O 

livro se chama Tic-Tic O elástico invisível do 

coração. Um livro da editora ACOLÁ  escrito 

por Graziela Andarade e ilustrado por Maria 

Rocha. 

 

 

Foto: Livro Tic-Tic, o elástico invisivel do coração. IX 

Encontro do BEM 

 

Depois da leitura dos livros apresentamos o 

vídeo de homenagem às mamães, com 

depoimentos dos brasileirinhos do nosso 

grupo. A trilha sonora do vídeo foi a música 

“Nasceu Mamãe" do grupo Tiquequê.  

Como sempre, finalizamos o encontro com 

uma oficina de artes. A produção foi uma flor 

para as mamães. O Oliver caprichou no texto. 

Ele tem 4 anos e fez questão de escrever 

dentro da flor! Que mãe nao fica feliz com um 

presente desses não é!?  

 

https://youtu.be/RT8Os1bR9m0


 

 

Foto: Flor do Oliver para a mamãe  Ana 

(meumundoem2mundos). 

 

MEU MUNDO EM 2 MUNDOS 

O texto de hoje foi publicado no Instagram 

@meumundoem2mundos no dia 17/02/2020. 

Mais um texto excelente da Priscila Nogueira 

que achei legal compartilhar com  vocês. Boa 

leiutra!  

 

Exposição à língua = aquisição? 

 

A gente já sabe que para adquirir uma língua é 
necessário estar exposto a ela. Mas alguém já 
se perguntou o porquê? Por que é tão 
diferente aprender inglês em uma escola de 
idiomas no Brasil e aprender inglês morando 
nos Estados Unidos? Por que é tão diferente 
para uma criança aprender português em casa 
na Alemanha e aprender português morando 
no Brasil?  

Resolvi explicar aqui um pouco sobre a relação 
entre exposição e aquisição para que a gente 
comece a entender melhor por que é tão 
importante que a criança tenha contato com o 
português de diversas formas e não apenas 
através da mãe. Vamos lá?  

As informações às quais o falante tem acesso 
através das interações sociais e que 
contribuem, em menor ou maior grau, para a 
aquisição da língua tem um nome: input. Ele é 
considerado por muitos estudiosos como o 
grande responsável pela aquisição linguística. 
Mas todo e qualquer input vai contribuir para 
a aquisição de uma língua? É aí que a coisa fica 
interessante: não. Para ser efetivo, o input 
precisa de: alta frequência de exposição, 
riqueza e variedade de situações em que as 
palavras são utilizadas. Ou seja: apenas colocar 
a criança em frente à TV para assistir 
programas ou filmes infantis em português não 
vai ser suficiente. Apenas ler para a criança em 
português à noite também não vai ser 
suficiente. A língua precisa estar presente em 
diversas situações e o vocabulário precisa ser 
variado. Se o contato acontece por apenas 
uma fonte – só filmes, só livros ou só através 
da fala da mãe -, não há diversidade suficiente. 
A aquisição da língua pode acontecer, mas vai 
ser restrita e, em alguns casos, pode até ser 
somente passiva. 

 

Portanto, para ser efetiva, a exposição ao 
português precisa atender a algumas 
exigências:  

1. precisa ser frequente, 2. precisa ser variada 
e rica e 3. vir de diferentes fontes e através de 
diversas formas. Fale com seu filho: o máximo 
possível e não apenas o básico. Fale no carro, 
fale na rua, fale no caminho para a escola, fale 
no supermercado, fale enquanto cozinha, fale 
enquanto vocês arrumam juntos alguma coisa, 
fale durante o banho, fale na hora de escovar 
os dentes. Explique as coisas, use palavras 
sempre diferentes. Leia para ele, coloque 
música brasileira para tocar em casa, traga 
coisas novas (um novo podcast com 



 

historinhas infantis, um novo canal no 
Youtube, um novo programa infantil, um novo 
filme). Adapte o que você escolher à idade dele 
e procure entender os interesses. Já desde 
cedo, eles têm gostos e interesses diferentes e 
isso pode ser super valioso na hora de 
selecionar o “material” que mais vai agradar ao 
seu filho.Tem que despertar o interesse.  

Falar e ouvir português tem que ser, acima de 

tudo, útil e legal. 💛 

Escrito por: Priscilla Nogueira 

DICAS DO MÊS 

Esse mês trago duas dicas especiais:  

1) Nosso canal no Youtube! Sim, coloquei 

todas as gravações de livros usados nos 

encontros online em um canal no Youtube, 

para compartilhar nossas leituras com 

outras famílias e outras iniciativas. Tive o 

apoio das editoras e estou muito contente 

de poder compartilhar parte do nosso 

trabalho com vocês. Segue o link do nosso 

canal: 

 

https://youtube.com/channel/UCPVKaAP

BmLJl71HOfdFvKuw 

 

2)  A Denise Gomes do podcast 

@bookswelove_livrosqueamamos, gravou 

um episódio sensacional, com um livro de 

uma autora portuguesa: A menina que 

não queria livros. Achei muito legal a 

mistura do portugues de Portugal com o 

brasileiro, chamando atenção para 

algumas palavras que são diferentes no 

Brasil e em Portugal, mas relembrando que 

falamos o mesmo idioma, não importa o 

sotaque! Achei o episódio sensacional e 

morremos de rir com a história. Parabéns 

Denise! Sabe o quanto sou fã do seu 

trabalho. Segue o link para o episódio: 

 

https://open.spotify.com/episode/5sUrpE

VkOusyp4vyn3BB6C?si=sgNxqwSuSlOA_R

wtikzWzA 

 

 

#BEM O X ENCONTRO 

 

E é com muita alegria que trago a notícia de 

que nos encontraremos presencialmente 

novamente! Seguindo todas as 

recomendações de higiene e fazendo um teste 

ou levando comprovante de vacina, as famílias 

do grupo votaram por um encontro presencial.  

Depois de 7 meses realizando encontros 

online, será uma alegria imensa rever as 

famílias, as crianças e conhecer os novos 

integrantes que até então só participaram do 

formato online. 

Segue a programação do nosso encontro. Nos 

vemos no dia, até lá!  

 

 
 

Bárbara Uckelmann 
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