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Conselhos para os pais 

Se falam com o vosso filho uma outra língua que não o Alemão, ele cresce num ambiente 
multilingue: para a maioria das crianças isto não é problema. Antes pelo contrário, falar várias 
línguas será uma grande vantagem para ele.

Ao falarem a vossa língua com o vosso filho,  ele aprende também a conhecer a vossa cultura 
e as suas raízes. É igualmente importante que ele aprenda Alemão o mais cedo possível.

 Alguns conselhos para ajudarem o vosso filho
• Falem com o vosso filho na língua que melhor sabem falar.
• Falem com o vosso filho sobre tudo o que ele faz. Sempre que ele fala, escutem-no, contem-lhe 
 histórias e elogiem-no. Ele deve sentir alegria em falar.
• É muito benéfico que o vosso filho entre em contacto com o Alemão, o mais cedo possível. Quanto 
 mais ele estiver em contacto com crianças e adultos que falem Alemão, mais depressa aprenderá 
 a falar esta língua. 
• O vosso filho pode dar erros e misturar as línguas. É natural e isso desaparecerá com o tempo.
• Quanto melhor o vosso filho falar a primeira língua que aprende, também melhor aprenderá a 
 falar Alemão (e outras línguas). A aprendizagem do Alemão e de outras línguas é feita a partir da 
 primeira língua que ele aprende, e compara as línguas.

 Têm dúvidas sobre o desenvolvimento linguístico do vosso filho?
 Se têm dúvidas, se o vosso filho se está a desenvolver bem a nível da fala, como por exemplo, 
 se fala muito pouco, de uma forma muito pouco inteligível ou se não compreendem o que ele diz, 
 podem contactar alguém que vos pode dar informações. Também podem contactar o pediatra 
 dele ou os seguintes serviços especializados: 

 Zentrum für Frühförderung (ZFF) 
 Elisabethenstrasse 51, Postfach, 4010 Basel 
 Tel.  061 267 85 01 • Fax  061267 84 96 
 zff@bs.ch • www.zff.bs.ch
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 Orientação para Mães e Pais da Basileia-Cidade
•  Mütter- und Väterberatung Basel-Stadt 
 Tel.061 690 26 90
 info@muetterberatung-basel.ch  •  www.vereinfuerkinderbetreuung.ch

 Procuram no vosso bairro um grupo para o vosso filho brincar? Contactem 
•  Fach- und Kontaktstelle für Spielgruppen Basel und Region 
 Tel.061690 26 96
 fks.baselplusregion@postmail.ch 

 Procuram uma creche na cidade de Basileia? Contactem  
•  Vermittlungsstelle Tagesheime 
 Tel.061 26746 14 
 vermittlung.tagesbetreuung@bs.ch  •  www.tagesbetreuung.bs.ch 

 Procuram uma ama na cidade de Basileia? Contactem 
•  Geschäftsstelle Tagesfamilien Basel-Stadt 
 Tel.061 260 20 60  •  Fax  061 260 20 61 
 info@tagesfamilien.org  •  www.tagesfamilien.org 

 Procuram contacto com outras famílias do vosso bairro? 
 Encontram um ponto de encontro perto de vocês em 
•  Quartiertreffpunkte Basel 
 Tel.061 26743 40 
 quartierarbeit@bs.ch  •  www.quartiertreffpunktebasel.ch 

 Para muitas línguas, há cursos para crianças de Língua e Cultura maternas 
 Encontram cursos da vossa língua em 
• http://www.ed-bs.ch/bildung/pzbs/unterricht/herkunftssprachen-heimatliche-sprache-und-kultur

Outras informações úteis


