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A estimulação linguística é uma caraterística importante das instituições pré-escolares, já que cada 
criança poderá beneficiar de forma pessoal em torno de um meio linguístico estimulante. Quando 
falamos com uma criança e a incentivamos a contar, escutar, imaginar, perguntar e responder, ao 
mesmo tempo damos um importante contributo para o seu desenvolvimento linguístico. 
 
Como poderão os progenitores ajudar o seu filho/a sua filha na vida diária? 
A estimulação linguística na vida diária baseia-se fundamentalmente em estabelecer um diálogo com o 
seu filho/a sua filha, porque o vocabulário amplia-se de forma lúdica associado ao interesse e às 
perguntas. As crianças na idade pré-escolar são «aspiradoras de palavras». Nos primeiros anos de vida 
têm a capacidade de fixar na memória novas palavras desde a primeira vez que as ouvem, ainda que 
não saibam o significado exato dessas novas palavras e nem como utilizá-las de forma adequada, por 
isso devem experimentar estes novos conceitos em situações diferentes. Ao longo do tempo poderão 
usá-las corretamente por si sós. 
 
Na vida diária poderão, ao realizar as tarefas habituais e em situações repetitivas, manter conversas com 
o seu filho/a sua filha. Estas situações diárias constituem uma boa oportunidade de importantes 
repetições, deste modo a criança ouve sempre as mesmas palavras e noções. Nesta ocasião não é 
necessário nenhuma planificação ou preparação, somente a consciência para dar importância a estes 
momentos e prestar atenção ao dar-se conta e aproveitar os mesmos. 

Jogo comum e contar histórias 
O jogo também estimula a aprendizagem linguística. A criança reproduz as experiências do seu próprio 
mundo e mergulha no mundo da sua própria fantasia. O desenvolvimento do idioma e o desenvolvimento 
do jogo estão estreitamente ligados entre si. Embora a criança tenha a capacidade de reproduzir a sua 
própria fantasia, o material novo e interessante também poderá estimular a curiosidade. Quando joga 
com o seu filho/a sua filha como pessoa adulta poderá expressar a situação em palavras e verbalizá-la. 
Desta forma, converte-se num modelo linguístico, introduzindo-se no jogo e entra neste jogo um 
importante diálogo.  
 
O livro de imagens também poderá ser usado de forma específica para a estimulação linguística, sendo 
não só, particularmente favorável ler em voz alta ou relatar como também ajuda a incluir o seu filho/a sua 
filha. Nesta finalidade a criança deverá introduzir as suas ideias na evolução das histórias e desenvolver 
os seus pensamentos. Da sua parte deverá repetir as expressões incorretas do seu filho/da sua filha 
corrigindo-as e também completar as frases incompletas. Importante: Não indicar de forma explícita o 
erro, mostre-o/a que o/a o entendeu. Assim corrigirá de forma indireta o seu filho/a sua filha e o mesmo/a 
mesma ouvirá o importante, querendo dizer qual é a expressão correta. 

Que língua é a mais importante? 
Às vezes os progenitores querem ajudar o seu filho/a sua filha falando com eles mesmo em alemão em 
vez de falar na sua língua materna. Neste ponto queremos incentivar o seu filho/a sua filha que deverá 
aprender de forma sólida a sua língua materna. As investigações relacionadas com a aquisição de uma 
segunda língua mostram claramente que a melhor forma dos pais poderem ajudar os seus filhos/as suas 
filhas é continuando a falar no seu próprio idioma. Quanto melhor a criança falar a sua primeira língua 
mais fácil será para ela aprender uma segunda língua. 
 
As instituições de cuidado pré-escolar são o sítio ideal para que a criança possa aprender alemão de 
forma lúcida já antes de frequentar o Jardim de Infância e ali o foco coloca-se em igualdade de 
oportunidades. Isto fomenta-se com contribuições financeiras por parte do serviço Estimulação 
Linguística Precoce Cantonal. 
 



 
 Folheto informativo 

Estimulação linguística precoce 
Juntos pela criança 

 

 

Se tiver alguma pregunta ou dúvida sobre este processo, o pessoal encarregado estará à sua 
disposição, já que ao estabelecer uma relação de confiança é a melhor forma de conseguir mais para o 
seu filho/a sua filha. 


