A importância de aprender línguas estrangeiras em criança

As línguas assumem uma
importância cada vez maior na vida adulta e mercado de trabalho, por isso é
essencial que, desde cedo, se domine mais do que a língua materna.
No período entre os dois e quatro
anos de idade, o cérebro das crianças tem uma maior capacidade para a
aprendizagem de mais do que uma linguagem, já que está em fase de aprendizagem
e absorve todos os estímulos e conhecimentos que lhe facultamos.
Descubra tudo sobre a importância de aprender várias línguas estrangeiras em criança.

Porquê é que é importante aprender novas línguas em
criança?
Durante o desenvolvimento do
cérebro da criança, este está mais apto a absorver informação para moldar as habilidades
cognitivas dos mais novos. Logo, quanto mais cedo integrar uma criança num
ambiente bilingue, mais fluente esta se tornará na nova língua.
No entanto, não é expectável que a criança domine a nova língua na sua totalidade. Tal como
nos adultos, é um processo que leva o seu tempo para se tornar mais sólido.

As vantagens de aprender uma língua estrangeira
Crianças que são expostas a
diferentes línguas, desde muito novas, tornam-se mais conscientes sobre as diferentes

culturas existentes, transformando-se em adultos mais tolerantes para com
outras opiniões e raças. Além disso, a aprendizagem de línguas estrangeiras
pode ser considerada um investimento no futuro.
As principais vantagens de aprender uma nova linguagem desde cedo prendem-se com um
correto desenvolvimento da criança, a vários níveis:
Melhora a atenção;
Aumenta a capacidade para realizar múltiplas
tarefas em simultâneo;
Trabalha a capacidade de memorização:
Adquirem uma pronúncia quase nativa;
Adquirem um nível de gramática superior;
Interagem com maior facilidade com outras
pessoas;
Não veem uma língua estrangeira como barreira.

As 5 melhores línguas para as crianças aprenderem
Através da aprendizagem de uma ou mais novas línguas, as oportunidades futuras aumentam,
assim como a capacidade de comunicação melhora. No momento de decidir qual a melhor
língua para os seus filhos aprenderem, verifique quais os melhores locais para estudar fora do
nosso país e as línguas mais procuradas.
1. Inglês
2. Francês
3. Alemão
4. Espanhol
5. Mandarim

Como aprender novas línguas sem sair de casa
Com as novas tecnologias e um mundo cada vez mais ligado digitalmente, já não existe
obrigatoriedade em frequentar uma escola de línguas. Descubra algumas das opções
disponíveis para os miúdos e graúdos começarem a aprender línguas estrangeiras sem sair de
casa.
Cursos online
A oferta é grande e diversificada. Os cursos online são de fácil acesso e têm um preço bastante
acessível, com uma grande vantagem: a flexibilidade de tempo. Estes cursos online permitemlhe adquirir novos conhecimentos linguísticos sozinho e ao seu ritmo.

Livros e audiobooks
O método tradicional ainda
funciona, não sendo necessário ter internet para aprender uma nova língua.
Procure por livros de ensino, onde encontrará o principal vocabulário, regras
gramaticais e verbos.
Pode também começar a ler os seus livros preferidos em outras línguas ou assistir a filmes com
as legendas ativadas na língua que se pretende aprender. Desta forma, estará a aprender a
formular frases e como se escreve corretamente. Atualmente, também existe uma grande oferta
de audiobooks, que pode ser um aliado para melhorar a pronúncia.
Aplicações móveis
Só precisa de ter um smartphone ou tablet consigo, descarregar uma aplicação de ensino de
línguas e começar a completar os vários exercícios e outras atividades para a aprendizagem de
uma nova língua.
Música
Memorizar uma letra também ensina novas línguas. Não só aprende como pronunciar as
palavras, como é capaz de aprender, com bastante facilidade, algumas expressões e respetivo
significado.
Cada criança tem o seu nível de
aprendizagem, pelo que não deixe que os mais pequenos desanimem se o início trouxer
algumas dificuldades.
Apesar de já existirem inúmeras
opções para aprender línguas estrangeiras em casa, as aulas são indispensáveis
para melhorar pronuncia e vocabulário.
Por isso, com o início do novo
ano letivo, procure por uma escola com um bom programa de línguas ou opte por
complementar a educação dos mais novos através de aulas extra numa escola de
línguas.

