
A Política de Línguas de 
Jersey para a Educação 
das Crianças – O que 
ganhas com isso?
Deves estar a perguntar porque é que Jersey precisa de uma política 
de línguas nas escolas, e como é que isso irá afetar-te. As escolas em 
Jersey são multilingues, com alunos que falam várias línguas, algumas 
nativas da Ilha e algumas de outros locais. Estes são alguns destaques 
da nova Política, e como é que esta te afetará enquanto aluno.

Todos os alunos têm a oportunidade 
de aprender línguas faladas nas suas 
comunidades e internacionalmente.

O inglês é a língua de ensino nas 
escolas de Jersey desde 1912 e, num 
mundo cada vez mais globalizado, 
é imperativo que os nossos alunos 
tenham competências da língua inglesa 
altamente desenvolvidas quando saem 
da escola e começam a trabalhar.

Ser ou tornar-se bilingue tem vários benefícios: é 
bom para os nossos cérebros, ajuda-nos a interagir 
com o mundo, e é uma competência valorizada pelos 
empregadores em todo o mundo. 

Se falas outra língua em casa que não o inglês, essa 
língua também é valiosa. As línguas que falamos em 
casa ajudam-nos a interagir com as nossas famílias e 
comunidades, mas também são uma mais-valia para 
a nossa educação e carreiras. As escolas ajudam os 
alunos a continuar a utilizar e desenvolver as várias 
línguas faladas em casa.

Desenvolver competências fortes em inglês que irão 
ajudar-nos a ter um bom desempenho académico 
e abrir portas à educação e trabalho futuros. Todos 
os alunos devem receber apoio para desenvolver 
totalmente as suas competências de inglês académico.. 

O jersês é a língua histórica 
de Jersey e faz parte da Ilha. 
Aprender sobre o jersês ou 
aprender a falar jersês pode 
ajudar-nos a conectarmo-nos 
com o nosso lugar em Jersey, 
e também ajudar a apoiar uma 
língua seriamente em risco. 

A Política de Línguas de Jersey 
para a Educação diz respeito 
a todas as línguas e é para 
todos os alunos – espreita as 
iniciativas da tua escola para 
ver como podes ajudar! 
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Aprender e falar jersês, a língua 
única e autóctone de Jersey, pode 
transmitir um sentimento de pertença 
aos habitantes da Ilha de todas as 
origens, contribuindo para uma maior 
valorização linguística e cultural e 
potencialmente proporcionando uma 
via para outras línguas, especialmente 
o francês.
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A língua falada em casa que 
cada criança traz para a escola 
é um elemento essencial do seu 
desenvolvimento cognitivo, emocional, 
social e da identidade.


