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“The language of instruction of the program will either be predominantly in the L1 or, 
if both L1 and L2 are used as mediums of instruction, at least 50 % in the L1. This is 
because the aim of such programs, as their designation suggests, is to maintain the 
L1 for a sufficient amount of time for academic language proficiency in the L1 to be 
achieved. This, in turn, facilitates the acquisition of literacy in an L2, on the basis of 
what Cummins has termed the “linguistic interdependence” principle. 
Consequently, the most common programs in a maintenance bilingual model are 
late-exit programs – that is, the use of L1 as an instructional language continues for 
at least 4–6 years, often longer." 
(Stephen May)

Quer ter uma ideia de como seu inglês está ranqueado de acordo com o CEFR? As 
muitas tabelas a que nos referimos no vídeo 5, podem ser encontradas aqui:

“As Escolas Bilíngues se caracterizam por promover currículo único, integrado e 
ministrado em duas línguas de instrução, visando ao desenvolvimento de 
competências e habilidades linguísticas e acadêmicas dos estudantes nessas 
línguas."
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Além de ler a resolução, assista a esta live de Rita Ladeia com Bianca 
Palumbo sobre a chegada da nova resolução em 2020. Elas respondem a 
perguntas bem práticas das pessoas no chat.

Clique aqui para assistir.

Relating Language Examinations to the Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR).

Disponível aqui.

Como a sua escola vai dividir o currículo nos dois idiomas? Como a escola vai 
poder garantir pessoas de referência para as crianças na sala de aula e a 
qualidade de ensino na língua inglesa e portuguesa, com a integração 
necessária para os pequenos para que não só faça sentido mas também 
garanta um espaço de compreensão e currículo bilíngue de qualidade?

O parecer traz a seguinte definição de escola bilíngue:

Disponível aqui.Quer ler as novas diretrizes?

https://drive.google.com/file/d/1iMA6z5cTMiR6d7_i0WTSVbgf4RA4jDeD/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=JvCsJ8b-HlY
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/relating-examinations-to-the-cefr
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