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  A Federação Nacional das Associações de Professores de 
Línguas Vivas (FNAPLV) é constituída por associações de 
professores:  

 

 - APP - Associação de Professores de Português 

 - APPELE - Associação Portuguesa de Professores de Espanhol  

 - APPA - Associação Portuguesa de Professores de Alemão 

 - APPF - Associação Portuguesa de Professores de Francês 

 - APPI - Associação Portuguesa de Professores de Inglês 

 

 



 A propósito do DEL … 

 

 A FNAPLV vem chamar a atenção da sociedade para a 
importância das línguas no processo de formação do cidadão 
português (cidadão europeu), alertando as autoridades 
educativas para a necessidade de uma reflexão conjunta e de 
tomadas de decisão partilhadas, que contribuam para o 
desenvolvimento duma competência plurilingue durante o 
percurso escolar.  

 

 Esta competência constitui, na sociedade atual, um trunfo 
importante para o acesso à informação, a formação ao longo 
da vida e o desempenho profissional.  
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Considerando o simbolismo que este dia representa e a 
importância dada pelo Conselho da Europa e pela Comissão 
Europeia à diversidade linguística nos curricula escolares, a 
FNAPLV  propõe que: 

 

 1. Se equipare a importância do conhecimento linguístico à 
de outras áreas do conhecimento, reconhecendo a 
importância das línguas na formação do cidadão.  
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 2. Se permita a aprendizagem de três LE no Ensino Básico, 
não em simultâneo, mas com ensino descontinuado.  

 

 3. Se aumente a carga horária das disciplinas de LE no 
Ensino Básico, com vista a garantir uma equidade entre 
todas as LE.  

 

 4. Se institua a aprendizagem de, pelo menos, duas LE em 
todas as ofertas/cursos do ensino secundário e que, ao 
longo do percurso formativo, os alunos obtenham 
conhecimento de, pelo menos, três LE. 
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 5. Se retome a obrigatoriedade da LE no 12º ano, para uma 
consolidação mínima prévia ao Ensino Superior. 

 

 6. Se alargue as experiências de ensino em língua 
estrangeira, de uma ou duas disciplinas não linguísticas. 

 

 7. Se crie metas curriculares para todas as línguas e se 
ajuste os programas (1991), enquanto documentos 
orientadores do currículo, ao Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas.  
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 8. Se limite a dimensão das turmas de LE a um mínimo 
de 10 e um máximo de 20 alunos.  

 

 9. Se permita o desdobramento de turmas para 
trabalho experimental de prática de competências orais 
e escritas em sala de aula.  

 

 10. Se mantenha a certificação de manuais 
portugueses e estrangeiros.  
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 11. Se reconheça o papel das associações de professores 
na formação contínua, assente em parcerias com os 
centros de formação de escolas e/ou agrupamentos de 
escolas.  

 

 12. Se promova um maior articulação entre os diversos 
níveis de ensino, incluindo o Ensino Superior.  
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Assim, a FNAPLV  alerta as  autoridades competentes e a 

sociedade em geral, para uma política linguística 

organizada, sólida e efetiva em Portugal, tratando as línguas 

com equidade e dando a possibilidade de livre escolha aos 

aprendentes.  



Por fim, considerando que… 

 o multilinguismo é uma característica das sociedades 
europeias e que o plurilinguismo dos cidadãos é um valor 
relevante para a educação inicial, a aprendizagem ao 
longo da vida, a competitividade económica, o emprego, 
a justiça, a liberdade e a segurança; 

 

 a competência de comunicação em, pelo menos, duas 
línguas estrangeiras é determinante na capacidade de 
intervenção das futuras gerações num mundo 
globalizado. 

 



Considerando que… 

 

 a aprendizagem das línguas “desenvolve a atenção, a 
perceção, a memória, a concentração, o pensamento 
teórico e o pensamento crítico, bem como a capacidade 
de resolver os problemas e de trabalhar em equipa”  

       (EC,Final Report, High LevelGroup on Multilingualism, 2007).  

 

 

 

 



A FNAPLV defende  

 

a aprendizagem obrigatória de duas línguas estrangeiras no 3º 

ciclo do Ensino Básico com a carga horária mínima de 135 

minutos por semana, tanto para a LE1 como para a LE2, 

devendo as escolas apresentar uma oferta plural em línguas 

estrangeiras, incluindo uma LE3, respeitar as opções dos 

alunos e permitir a formação de turmas a partir de 10 alunos. 

 



A FNAPLV defende ainda  

 

 

 o alargamento da aprendizagem obrigatória de duas línguas 

estrangeiras aos três anos do Ensino Secundário, anulando 

assim a interrupção no 12º ano. 

 



FNAPLV 

 

 A partir deste Encontro “Línguas para a Vida”, novas 
perspetivas e novos horizontes se abrirão.  

 

 Novas linhas de trabalho e de atuação permitirão à 
FNAPLV fazer um próximo balanço e apresentar 
renovadas recomendações no âmbito da política 
linguística no nosso país, tendo em conta que, para 
transformar Portugal numa nação mais competitiva, há 
uma necessidade premente de investir mais e de forma 
mais eficiente no ensino das Línguas Estrangeiras. 
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