
Se pretende que os seus filhos 
tenham sucesso, então
procure agarrar-se à sua

à tua  

língua 
materna!

Português



Falar a língua materna em casa é 
importante para os seus filhos

Saber e usar a língua materna irá desenvolver 
na criança

segurança e orgulho na 
sua identidade

conhecimento das 
suas origens e do seu 
património

Conhecer e utilizar 
a língua materna 
irá assegurar 
e sustentar a 
comunicação com 
os pais, avós e 
outros familiares.



As crianças que sabem e usam a sua 
língua materna

aprendem praticas religiosas e tradições

têm uma visão do mundo mais alargada

têm maior aceitação universitária

têm uma maior escolha no mercado de trabalho



Falar a língua de família em casa irá 
ajudar a sua criança a  
aprender a língua da escola

Falar a língua de família 
em casa não interferirá 
com a aprendizagem de 
língua da escola.

Aprender a língua da escola

significa adicionar uma língua nova

não significa que a língua materna seja perdida

significa que o seu filho aprenderá novas palavras 
para muitas coisas que já conhece e compreende



As duas línguas trabalham juntas

O conhecimento da língua materna ajudará o seu 
filho a aprender a língua da escola.

O que é aprendido numa língua e facilmente 
transferido para a outra língua.



Falar a língua materna 
em casa irá ajudar os 
seus filhos  
a ter sucesso na escola

Crianças que sabem e usam a língua materna 
geralmente têm melhores resultados nos testes e 
exames de escola

têm vantagem na aprendizagem da leitura

têm boas capacidades na aprendizagem da escrita e 
leitura

têm mais facilidade em matemática, lógica e nas 
tarefas de resolução de problemas

demonstram mais vontade e capacidade em aprender 
uma terceira língua



Pais...

Encoragem os seus filhos a usarem a língua materna 
em casa

Usem todas as oportunidades de falarem com os 
Vossos filhos na língua materna

Cantem musicas e leiam livros na língua materna 
regularmente em casa com os seus filhos

Organizem grupos de interacção e jogos com as 
famílias que têm a mesma língua materna



É raro os bilingues 
conhecerem as duas 
línguas de modo igual. O 
conhecimento da língua da 
escola pode ser mais forte, 
porque a exposição a ela é 
maior do que a exposição à 
língua materna.

Usar duas línguas não irá causar 
confusão aos Vossos filhos

Misturar línguas é normal 
para bilingues. Isto é um sinal 
de domínio de dois sistemas 
linguísticos e não um sinal de 
confusão entre duas línguas.



as crianças vão às aulas, enquanto

os pais se juntam ao grupo dos pais

O seu envolvimento irá demonstrar aos seus filhos 
que a língua materna é importante.
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Procure que as aulas da língua materna 
sejam um assunto de família


