Como Ajudar o Seu Filho a Desenvolver
as Competências da Linguagem
HELPING YOUR CHILD DEVELOP LANGUAGE SKILLS
PORTUGUESE

6 IDÉIAS DE COMO AJUDAR O SEU FILHO A DESENVOLVER A LINGUAGEM
•

•

•

•

•

•

Modele a Linguagem: Quando o seu filho ou filha cometer um erro, modele a forma correcta
sem parecer que os está a corrigir (p. ex.: Se a criança diz: “O papá comer pizza”, você
poderá dizer: “Ah, o papá está a comer pizza?”).
Dê-lhe a escolher: Quando a criança tiver dificuldade em responder a uma pergunta porque
não sabe dizer o nome de um objecto ou não sabe usar a estrutura correcta de uma frase,
dê-lhe a escolher (p. ex. Como se diz: ele a brincar” ou “ele está a brincar”?).
Repita: As crianças começam a usar palavras e frases depois de as terem ouvido muitas
vezes. Não tenha receio de repetir e tornar a repetir palavras novas. (p. ex.: “Olha para a
girafa. A girafa tem um pescoço muito comprido. A girafa tem manchas castanhas.”).
Use Gestos: Use gestos (p. ex.: aponte), linguagem física (p. ex.: abane a cabeça) e apoios
visuais (p. ex.: fotos e gravuras) para ajudar a criança a compreender perguntas e seguir
instruções.
Interprete: Quando a informação que o seu filho está a dar não é clara, tente interpretar o
que ele está a dizer, (p.ex.: se a criança diz: “Eu ir Tommy e oferta”, você poderá dizer, “Ah,
foste a casa do Tommy e deste-lhe uma oferta”.)
Aumente a linguagem: Acrescente umas palavras ao que o seu filho disse para o ajudar a
usar frases mais compridas (p. ex.: Se o seu filho diz: “O cão a dormir”, diga, “Sim, o cão está
a dormir debaixo da árvore”.)
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AYUDANDO A SUS HIJOS PARA QUE DESARROLLEN
HABILIDADES EN EL LENGUAJE
HELPING YOUR CHILD DEVELOP LANGUAGE SKILLS

3 COISAS QUE DEVE RECORDAR
•

•

•

Use actividades do dia a dia: As actividades diárias (p. ex.: refeições, banho, hora de
dormir) são excelentes oportunidades para se praticar a linguagem. Lembre-se que as
crianças aprendem melhor se utilizarem todos os seus sentidos. Proporcione a oportunidade
para a criança ver, apalpar, provar, cheirar e ouvir quando estiver a introduzir ou a rever
vocabulário novo ou conceitos de linguagem.
Comece de maneira simples: De início, faça perguntas à criança que você sabe que ela é
capaz de responder. Dê-lhe também instruções que ela seja capaz de seguir. Aumente,
gradualmente, a complexidade das perguntas que lhe fizer e das instruções que lhe der.
Divirtam-se! A aprendizagem da linguagem não deverá ser um processo aborrecido. Pelo
contrário, o seu filho ou a sua filha irá aprender melhor a linguagem através de actividades
divertidas.

Actividades que pode experimentar: brincadeiras fantasiosas, brincadeiras com fantoches,
trabalhos manuais, cozinhar, ler juntos, cantar, jogar a jogos.

COMMUNICATING FOR LEARNING
SPEECH & LANGUAGE DEPARTMENT

PARENT RESOURCES 11.2 – April 2009

PORTUGUESE

