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SELO EUROPEU ATRIBUÍDO A PROJETOS INOVADORES NO 

ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

 
Prioridades europeias para as campanhas de atribuição do selo 

2016-2017 

 
Para o biénio de 2016-2017, as prioridades europeias do Selo Europeu das Línguas serão 

ajustadas aos objetivos proclamados pelos Ministros da Educação na Declaração de 

Paris
1
. 

 

Na Declaração de Paris, os Ministros da Educação apelaram à ação a todos os níveis com 

vista a reforçar o papel da educação na promoção da cidadania e dos valores comuns de 

liberdade, tolerância e não-discriminação, promovendo a coesão social e uma sociedade 

inclusiva. Dar seguimento à declaração é uma prioridade fundamental do novo relatório 

conjunto do Conselho e da Comissão sobre a aplicação do quadro estratégico para a 

cooperação europeia no domínio da educação e da formação (EF2020)2. 

  
 

1. Escolas e salas de aula multilingues: abrir-se à diversidade nas 

escolas  

 

As escolas e as classes multilingues são linguística e culturalmente heterogéneas. Os 

professores e os alunos podem pertencer a contextos linguísticos e culturais diferentes e 

não compartilhar necessariamente de uma língua ou de um o contexto cultural comum; 

alguns ou mesmo a totalidade dos alunos podem ter de aprender a língua de ensino e 

necessitar de apoio adicional para este efeito. Vejamos alguns exemplos em que tais 

situações ocorrem: escolas que acolhem alunos acabados de chegar como imigrantes ou 

refugiados; escolas com ensino bilingue, onde são utilizadas duas línguas de ensino; 

escolas internacionais; escolas que integram línguas regionais, minoritárias ou indígenas.  

 

As classes multilingues são uma realidade crescente nos países da UE: há cada vez mais 

crianças em idade escolar que têm uma língua materna diferente da língua principal de 

ensino na escola. A situação pode variar muito entre os diferentes Estados-Membros da 

União Europeia e os conhecimentos especializados e a experiência sobre a melhor forma 

de apoiar as classes e escolas multilingues pode variar significativamente. A imigração 

em grande escala é um fenómeno relativamente recente em muitas regiões da Europa, 

                                                            
1 Em 17 de março de 2015, os Ministros da Educação da UE reuniram-se em Paris para debater a forma como a educação e a formação 

podem responder melhor aos desafios da inclusão social, radicalização e cidadania:   http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-

paris-education_en.htm  

2
 http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf  

http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-education_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-education_en.htm
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf
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devendo a cultura do ensino adaptar-se às diversas formas de apoiar a aprendizagem 

das línguas.  

 

A multiplicidade de línguas trazida para a sala de aula pelas crianças multilingues 

constitui um importante desafio para os professores e os diretores de escolas, mas 

também um trunfo potencial. Os professores necessitam de formação específica e apoio 

suplementar para ensinar alunos que estão a aprender a língua de ensino como segunda 

língua ou língua adicional. 

 

Hoje em dia, existem exemplos de boas práticas em toda a Europa, podendo a sua 

disseminação ser benéfica para a comunidade dos professores em geral. Se forem 

utilizadas de forma adequada, as classes multilingues podem levar a uma maior 

sensibilização de todos para as línguas, ajudar as crianças a aprender outras línguas a 

longo prazo, assim como desenvolver uma atitude aberta e curiosa para a diversidade 

cultural. 

 

Esta prioridade incide no setor do ensino escolar formal, prestando também atenção ao 

multilinguismo e à aprendizagem das línguas no ensino e formação profissionais. 

Os projetos candidatos ao Selo Europeu das Línguas poderão identificar boas práticas de 

escolas e/ou classes multilingues que valorizem a diversidade, o diálogo intercultural e 

promovam o multilinguismo, em que a diversidade linguística seja utilizada como um 

recurso para a aprendizagem das línguas, e que promovam programas de 

desenvolvimento profissional dos professores em causa.  

Deverão merecer especial atenção as medidas de apoio às crianças que não dominam a 

língua de ensino. Todas as crianças devem beneficiar da igualdade de oportunidades para 

realizar o seu potencial na escola, sendo o domínio da língua em que o ensino é 

ministrado uma condição sine qua non.  

 

2.  Sociedade favorável às línguas — aprendizagem informal das línguas 

 

Entende-se por «sociedade favorável às línguas» um ambiente social em que a 

aprendizagem das línguas e a compreensão intercultural são incentivadas e o 

multilinguismo é promovido e visto de forma positiva. As necessidades dos falantes de 

todas as línguas são plenamente respeitadas e a diversidade linguística é apresentada 

como um trunfo para uma sociedade inclusiva e para o desenvolvimento económico. 

Cada comunidade na Europa pode tornar-se mais favorável às línguas aproveitando de 

uma forma mais eficaz as oportunidades de ouvir e ver outras línguas, respeitando todas 

as línguas presentes na comunidade, o que contribui para melhorar a aprendizagem das 

línguas e a sensibilização intercultural.  

 

Há muitas formas de alcançar este objetivo: tirar partido das competências dos cidadãos 

que falam várias línguas, favorecer o intercâmbio de estudantes, etc.; utilizar legendas 

no cinema e na televisão, utilizar o potencial dos meios de comunicação social para expor 
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os cidadãos a outras línguas e culturas, promover projetos de aprendizagem 

intergeracional, projetos de turismo, projetos transfronteiriços, etc.; explorar formas de 

aprendizagem informal como a aprendizagem em família, a aprendizagem intergeracional 

ou a aprendizagem em comunidade. 

 

A aprendizagem informal desempenha um papel importante na promoção de uma 

sociedade favorável às línguas e representa a parte mais importante das aprendizagens 

que cada um de nós experimenta no dia-a-dia. A aprendizagem das línguas acontece em 

casa, quando se vê televisão ou se usam outros meios de comunicação em linha, em 

exposição à língua em contexto real, pela leitura de jornais e de livros, ouvindo rádio ou 

vendo filmes ou televisão, pela interação com falantes de outras línguas ou pela 

utilização de novas tecnologias e recursos em linha.  

 

Os projetos do Selo Europeu das Línguas poderão identificar e incentivar práticas e 

medidas suscetíveis de desenvolver a aprendizagem informal das línguas e de promover 

uma sociedade favorável às línguas. Os projetos deverão oferecer formas inovadoras de 

aprendizagem de línguas de maneira informal aos participantes de todas as idades. 

Deverão basear-se no quadro e recursos informais disponíveis, nos novos meios de 

comunicação, nos recursos em linha, nas comunidades de prática, etc.; poderão visar a 

aprendizagem em família ou na comunidade local, ou a aprendizagem intergeracional. Os 

contributos poderão englobar uma vasta gama de intervenientes, incluindo a sociedade 

civil, as autoridades regionais e locais, os municípios, os hospitais, as prisões, os meios 

de comunicação, os museus e os centros comunitários. A aprendizagem das línguas pode 

acontecer em qualquer parte!  


