A sua lingua maternal é
importante. Faz parte da
identidade da seus filhos.

Ethnic Minority
Achievement Service
(EMAS)

Para manter a lingua.


Deixe o seu filho/filha brincar com
outras crianças e usar a sua
linguagem comum.



Nao deixe de usar a sua lingua em
publico.



Ensine o seu filho\filha a diferença
entre outras linguas.



Ajude o filho\filha a sentirem se
orgulhosos da sus lingua
materna.Isto os ajudará a um maior
desenvolvimento cultural.



Se o seu filho\filha falar consigo
palavras em inglês tente sempre
responder na sua lingua materna.

Lembre se de:


Olhe para o seu filho/filha quando
está a falar.Isto ajudará para que
eles compreendão as expressões da
sua cara fomar palavras.



Faça um tempo livre para brincar
com as seus filhos.



Sempre tenha bastante tempo para
responder a seus filhos.

A importançia da sua lingua
The importance of home language

Para mais imformação por favor contacte:
EDUCATION - Ethnic Minority Achievement
Service (EMAS)
Floor 1 Core 5/6
Civic Offices
Guildhall Square
Portsmouth PO1 2EA
T: 023 9273 3130
E: general.emas@portsmouthcc.gov.uk
Website: http://www.emas.portsmouth.gov.uk/

Perguntas mais frequentes
Frequently asked questions

Portuguese
Portsmouth EMAS

Porquê é bom as
crianças falarem a
lingua maternal?

Aprender mais que uma
lingua è importante na
aprendizagem de uma
criança para manter
conctato com outras
comunidades e para o seu
futuro em adulto.

Falaremos a nossa lingua em casa
ou falamos inglês para que eles
aprendam o inglês mais rápido?

Deverá sempre falar a sua
lingua em casa.Quanto mais
forte a sua lingua fôr mais
rápido o seu filho/filha e façil
aprende outra lingua.Se falar
inglês a criança corre o risco
de não aprender a riqueza da
sua lingua e cultura.
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Meu filho/filha têm um problema e
atrazo com sua fala … Serà mais
façil falar usar sò o inglês em casa
para que eles se sentirem mais à
vontade com as suas dificuldades?

Todas as crianças que estão
para aprender mais que uma
lingua podem por vezes
começar a falar mais tarde
que outros.Quando è assim é
sempre melhor estar rodeado
por pessoas que usem a
lingua materna.

O meu filho/filha insiste em
não falar a nossa lingua.Que
posso fazer?

Simplesmente fala a sua
lingua materna a todas as
opurtunidades.Tente conviver
com outros membros da sua
comunidade para que eles
falem juntos .Mesmo eles não
falando a lingua materna eles
escutão a propia.

O meu filho/ filha junta
as duas linguas
quando fala.Será que
estã confusos?

O seu filho/filha não
estão confusos
simplesmente estão a
usar as linguas que
aprenderam.

Nòs chegamos na Inglaterra
hà 6 mêses mas o meu
filho/filha não fala na escola.O
que posso fazer?

É comum para crianças
reçem chegadas entrarem
num periodo silençioso o
que poderá durar por muitos
mêses. É uma questão de
tempo até eles se sentirem
confidentes para falarem
inglês.É preçiso ter
paçiênçia dar tempo e
apoiar durante este tempo.

