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Os cursos de língua materna fazem parte de 
um projeto de ensino de línguas online para 
crianças migrantes, organizado pela 
ProMosaik Interlanguage em cooperação 
com a ProMosaik Children. 
 
Para nós da ProMosaik, idioma e cultura 
estão intimamente ligados.  
 
Por isso, apoiamos a ideia de que as 
crianças, ao viverem e crescerem no 
estrangeiro, aprendam a língua dos pais, a 
sua língua materna.  
 
Muitas vezes, isso se deve ao fato de seus 
pais terem deixado seu país de origem para 
trabalhar e morar no exterior.  
  
 

Infelizmente, a pressão para se integrar na sociedade de acolhimento é frequentemente tão 

grande, que os próprios pais desistem de falar com os filhos na sua língua materna. 

Por exemplo, em muitos parques infantis alemães, você pode ver pais turcos conversando 

com seus filhos em um alemão ligeiramente estranho. Da mesma forma, pais árabes são 

vistos em um parquinho francês falando com seus filhos em francês. Esse mesmo padrão 

pode ser encontrado em todo o mundo. As pessoas freqüentemente colocam sua própria 

identidade cultural em risco ao se esforçarem para serem aceitas e reconhecidas na nova 

sociedade.  

Os filhos não aprendem a língua dos pais 
e, desta forma, sentem-se duplamente 
estrangeiros: por um lado no país de 
origem dos pais e por outro lado no país 
de acolhimento. 
 
A fim de apoiar os pais e ajudá-los a 
promover sua própria língua materna 
naturalmente, a ProMosaik Interlanguage 
oferece aulas online semanais para 
crianças imigrantes que vivem no 
exterior, nas quais eles podem aprender 
a cultura e o idioma de seus pais. 
 
Os tópicos de ensino são desenvolvidos 
com foco na aprendizagem prática e 
lúdica e enfatizando a cultura.  
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Existe uma estreita ligação entre cultura, literatura, vida, gastronomia e arquitetura. Neste 

ambiente de aprendizagem, as crianças são incentivadas a aprender sua língua materna e 

musicas, e a ler as mesmas histórias infantis que seus pais liam quando crianças. 

Contate-Nos! Visite nosso site da escola de idiomas online em www.promosaik-

interlanguage.com  

Você também pode entrar em contato conosco por e-mail:  info@promosaik.com. 

Ficaremos muito felizes em atendê-lo. Em seguida, discutiremos seus objetivos e 

necessidades para estabelecer contato entre você e nossos professores de línguas nativas 

para crianças. Depois, nossos professores podem ajudar você e seu filho a aprender sua 

língua nativa. Um bom conhecimento da língua materna também é útil para as crianças 

aprenderem línguas estrangeiras. Com a ajuda de uma compreensão e consciência cultural 

mais profundas, os humanos podem tornar seu ambiente mais harmonioso e tolerante.  

Nosso projeto foi inspirado no seguinte poema de Roy Hassan intitulado "The Language of 

My Parents". 

 

 

In my mother there is a break 
In the heart of language 

Like a head 
Scarf 

Covering her roots. 

In my father there is a language 
Neglected 

Like a baby forgotten 
In some Ben Gurion tent, 

Like a periphery 
Forgotten by god. 

From the ruins of the language of my 
parents 

I shall build a house for my children: 

No middle 
Without beginning 

Contate-Nos! 

Estamos ansiosos para planejar o curso junto com você e seu filho! 

info@promosaik.com 

Os coordenadores da ProMosaik Interlanguage 
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