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7000 
LÍNGUAS

60% da população  
comunica

em várias línguas  

NO MUNDO

Sabia?

O bilinguismo 
Só tem vantagens, em todas as línguas!

Comunicar mais facilmente num mundo multi-
cultural
Aceitar e valorizar a diversidade
Desenvolver o sentido de empatia e escuta
Ser criativo
Adaptar-se às mais variadas situações
Aprender outras línguas mais facilmente

Ser bilingue é poder: 

De forma alguma!
O meu filho cresce em contacto com várias 
línguas, não poderá ser prejudicial?

      Está comprovado que uma criança consegue 
aprender facilmente várias línguas, sem as confundir. 
      Duas em simultâneo, uma após a outra, três ou 
mais... tudo é possível!
      Como acontece com qualquer criança, basta 
deixá-la desenvolver a linguagem ao seu próprio 
ritmo.

Contanto que todas as línguas da criança sejam 
valorizadas em casa e na sociedade!

1 criança em cada 4
cresce

sob a in�uência 
de várias línguas*

EM FRANÇA

600 
LÍNGUAS

TROCAR OPINIÕES
sobre as línguas de casa e do estabelecimento de ensino

PARTILHAR
palavras, histórias e canções nas vossas línguas

CONTAR, CANTAR, LER, JOGAR...
na língua que preferir

TROCAR OPINIÕES, ENCONTRAR-SE...
com outras pessoas que partilhem a vossa língua

EM FAMÍLIA  NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
infantários, escolas, centros sociais...
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      O importante é que a criança sinta que todas as 
suas línguas são bem-vindas.
      Continue a falar-lhe na sua língua, mostre o seu 
interesse pela língua adotada na escola e por este 
mundo novo que está a descobrir.
       Assim que sentir confiança, começará mais facil-
mente a aprender francês... e tornar-se-á bilingue ou 
até multilingue!

E na escola, o que vai acontecer?

¡Por supuesto!

EST
Á COMPROVADO!

No dia-a-dia 

Não se preocupe!


