
1. Fale ao seu fi lho na língua que você domina melhor, quer dizer, na sua língua 
materna.

2. Se ao ingressar no jardim infantil o seu fi lho ainda não dominar a língua alemã, 
continue a falar com ele na sua língua materna. Deste modo, vai fortalecer o seu 
fi lho quanto à aquisição de línguas.

3. Possibilite ao seu fi lho entrar em contacto com tantas pessoas quanto possível 
(adultos e crianças) também fora da família, quer dizer, que ele joga (fala) com 
eles, porque assim aprende a falar e interagir com outras pessoas.

4. Assegure que o seu fi lho faça muitas experiências em lugares diferentes: no 
jardim infantil, no parque infantil, com amigos alemães, nas casas de amigos etc. 
Assim, o seu fi lho aprende muitas novas palavras e tem a oportunidade de falar.

5. Quanto mais vezes o seu fi lho joga com crianças alemãs no jardim infantil e 
também fora deste, mais rápido ele vai aprender a falar a língua alemã.

6. Tendo o seu fi lho mostrado um desenvolvimento lingual normal até ao momento 
da aquisição da língua alemã, ele não vai ter problemas com a aquisição de uma 
nova língua em geral. 

7. Ao longo da aprendizagem da língua alemã como segunda língua, a fala do seu 
fi lho vai apresentar certos fenómenos estranhos que não signifi cam um distúrbio 
mas ocorrem em cada criança de maneira mais ou menos acentuada.

8. Quando o seu fi lho se desenvolve multilingue de forma normal, ele vai conseguir 
superar os fenómenos linguísticos estranhos ao longo do desenvolvimento, ou 
sozinho ou com ajuda de suporte ao idioma.

9. Uma criança com distúrbios na fala distingue-se por falar de uma maneira difícil 
de entender, ter somente poucas palavras à disposição e por as suas expressões 
serem pouco extensas. Isto é que deixa-se verifi car por meio de um exame 
logopédico.

Dicas para pais de fi lhos que crescem num ambiente multilingue
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