As letras e os símbolos fascinam a criança. Com a
ajuda dos pais, ela poderá descobrir os segredos da
escrita. Papel e lápis induzirão a criança a
experimentar.

Visitar bibliotecas

Os livros podem tornar-se bons amigos. Acompanhados
pelos filhos, os pais poderão requisitar livros e meios
de comunicação na biblioteca e levá-los para casa.

Diversas formas de usar os meios de comunicação
Experiências com todos os sentidos e movimentos,
brincar e passear também fazem parte do dia-a-dia da
criança, assim como a diversidade dos meios de
comunicação. Acompanhe o seu filho na descoberta de
livros, filmes, histórias em formato audio e «Apps».

Criatividade com imagens e escrita

Desenhar, pintar ou rabiscar no papel e fotografar em
grupo incentivam a criança a se expressar pelas
imagens e pelas palavras.

Incentivar a leitura
em família
Como apoiar o desenvolvimento da linguagem
do seu filho

Português / Portugiesisch

Descobrir a escrita em conjunto

Falar a língua materna

Comunicando com os vossos filhos na língua que melhor
dominam, estão a providenciar-lhes uma base sólida
para a aprendizagem de outras línguas.

Ouvir e responder

A criança desenvolve a sua linguagem nas conversas
com os pais. Se falarem com ela sobre aquilo que
observa, contribuirão para o aumento do vocabulário da
criança e estarão a dar-lhe um incentivo para que ela
faça novas descobertas.

Todos têm prazer na língua

Com a linguagem podem-se fazer jogos fantásticos.
As rimas, as canções e os jogos linguísticos e de movimento permitem à criança experimentar e descobrir
como a língua pode ser engraçada.

Contar histórias e ver imagens

As histórias e as imagens abrem novos mundos à
criança. Com o apoio dos pais, ela poderá aprender
variados conceitos ao explorar esses mundos de
encantar.

Instituto suíço dos meios de comunicação
para crianças e jovens SIKJM
O SIKJM é especializado nas investigações e na
divulgação da literatura para as crianças e jovens.
Esta instituição oferece formação e acompanha mento, cria projectos que favorecem o desenvolvimento da linguagem e a promoção da leitura para
crianças e jovens.
Buchstart é um projecto em colaboração com a
Bibliomedia da Suíça, que incentiva os pais com
os seus bebés a descobrir o mundo da linguagem
e da fantasia. Todo o recém-nascido recebe um
«primeiro livro», e as bibliotecas convidam os pais
com os seus pequenos para encontros em torno
das rimas e das histórias.
No âmbito de Conta-me uma historia – Family
Literacy, grupos de famílias de diversas origens
linguísticas encontram-se regularmente – sob a
mediação de uma animadora – para contar histó rias, cantar canções infantis e ver livros ilustrados,
de forma a descobrir o mundo da escrita.
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