Preocupa-se com o
desenvolvimento da
fala e da linguagem do
seu filho?

Crescer aprendendo mais do que uma língua
não causa problemas na fala ou na
linguagem.

Use a sua
língua materna
quando fala
com o seu filho

Fala mais do
que uma língua
em casa?
Um guia para Pais
e Cuidadores

Contudo, se acredita que o seu filho tem
dificuldade na fala ou na linguagem, fale
com o seu Enfermeiro de Saúde Pública
sobre quaisquer preocupações que tenha,
ou leve o seu filho ao Centro de Saúde do
HSE mais próximo para consultar um
Fonoaudiologista.

Algumas estratégias de apoio à
linguagem:
• Encoraje a interação face a face 1:1
• Realce a importância das palavras
• Use instruções curtas
• Fale devagar
• Use objetos reais e a dramatização para
representar e suportar a compreensão

HSE St Marys,
Craddockstown Road,
Naas Hospital,
Naas,
Co. Kildare Telephone 045920000

Desenvolvido pelo Departamento Comunitário
Fonoaudiológico do HSE de Waterford, em parceria
com o Comité de Puericultura de Waterford.

O QUE ESPERAR QUANDO SEU
FILHO ESTÁ APRENDENDO MAIS
DO QUE UMA LÍNGUA:

É IMPORTANTE FALAR
COM O SEU FILHO NA SUA
LÍNGUA MATERNA

Como pode ajudar seu filho a
falar a sua língua materna?
• Fale sempre com o seu filho na sua língua
materna. Para aprender e falar uma língua, eles
precisam ouvi-la.

• Ensine ao seu filho canções infantis e
músicas na sua língua materna.

Essas caraterísticas são típicas e
não motivo de preocupação:
• Suas competências linguísticas podem se
desenvolver mais lentamente no início.

• Fale com seu filho sobre as suas atividades
diárias.
Quando fala com o seu filho na sua língua
materna e o seu filho aprende a falar bem essa
língua, está criando uma base sólida para o
desenvolvimento de uma segunda língua.

• Eles podem saber ou usar mais palavras em
uma língua do que outra.

• Eles podem misturar línguas em uma frase ou

língua materna. Quanto mais pessoas o seu filho
ouvir falando a língua, maior importância ele dará
ao aprendizado da língua.

Será mais fácil se você falar e brincar com o seu
filho na sua língua materna (mesmo que cada
pai fale uma língua diferente).

• Leia livros com o seu filho na sua língua

Continuar a falar na língua materna irá ajudar (e
não prejudicar) a criança a aprender inglês.

• Limite o tempo de tela, p. ex. TV, tablets

Falar bem na língua materna irá ajudar o seu
filho a manter as relações com a família e a
comunidade.

• Informação adicional sobre como ajudar o

conversa.

• Eles podem preferir falar mais em uma

• Leve seu filho em eventos que usam a sua

materna. Pode ainda ver livros ilustrados e
explicar as imagens ao seu filho na sua língua
materna.
e computadores.

língua do que outra.

• Quando estão aprendendo uma língua nova,
p. ex. inglês, eles podem passar por um "período
de silêncio", em que ouvem, mas não falam
muito.

Vantagens de crescer falando mais
do que uma língua:
As crianças que aprendem duas línguas têm melhores
competências de resolução de problemas.
Saber falar duas línguas aumenta a confiança
da criança para aprender outras línguas.

Também ajuda a sensibilizar a criança para a sua
herança cultural e tradições.

Não se conhecem
desvantagens de crescer
sabendo falar mais do que
uma língua!

seu filho a ser bilingue está disponível em from
www.aistearsiolta.ie

