
             NOÇÕES PRECONCEBIDAS 
SOBRE O BILINGUISME & 
L'ENSEIGNEMENT BILINGUE

 O monolinguism�
�
 a norma e o bilinguismo

uma exceção.
 

10

da população do planeta fale
mais do que uma língua no quotidiano.

 

Ante� d� aprende�
um� língu�,

 é preciso ser-se já
perfeitamente fluente noutra.

 

Te� � ce�tez� ?  O domínio
de duas línguas é

raramente perfeito e equilibrado.
 

Nunc� s� ser�
bilingu� s�

  se aprender demasiado tarde
uma segunda língua.

 
 Fals�. Não há qualquer limite de 

idade para começar a
aprender outra língua.

 

Se� bilingu� �
dominar perfeitamente duas

línguas e duas culturas.
 

Nã�, nã� !  O domínio perfeito
duma língua é uma ilusão,

continuamos a aprendê-la toda a 
vida.

 

Um� crianç� inserid�
nu� ensin� bilingu�

dever�
 

Ne� pe�t�. O ensino bilingue dirige-se
a todas as crianças, independentemente do 

contexto linguístico familiar em que evoluem.
 

É precis� se� bo� alun�
� bo� alun� par�

 seguir um ensino bilingue. 

Fals�. O ensino bilingue
dirige-se a todas a crianças, sem 

qualquer distinção.
 

ter pelo menos um pai ou uma mãe bilingue.

É precis� evita�
o uso de línguas diferentes

na sala de aula.
 

Pel� contrári�, uma pessoa bilingue
desenvolverá as suas línguas

de forma complementar.
 

 uma disciplina numa língua estrangeira sem
o perfeito domínio dessa mesma língua.

 
Fals�. Tudo dependerá das estratégias

adotadas pelo/a professor(a) que
se adaptará ao nível linguístico dos

alunos e das alunas.
 

O� benefíci�� dum�
aprendizage� bilingu�

 são exclusivamente linguísticos.
 

Fals�. O ensino bilingue
permite aprofundar também
o conhecimento de línguas e

das culturas associadas às mesmas.
 

Escolariza� um� crianç�
e� dua� língua�

 aumenta o risco de
dificuldades na sua aprendizagem.

 Fals�. As crianças bilingues não têm
mais dificuldades na aprendizagem

do que as crianças monolingues.
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Nã� � p�ssíve�
aprende� be�

 

   Fals�. Estima-se que  40%


