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Příloha I 
Questionário: O ensino do português no Cabo Verde 

1. Quem ensina o português no Cabo Verde? Quais são as exigências? (estudos, 
religião...) Se conhece áreas que se diferenciam uma de outra, por favor 
descreve todas que conhece. 

 

2. É o ensino do português obrigatório? A partir de que ano do aluno? Quantos 
anos os alunos têm de estudar português? 

 

3. Que formas o ensino tem? É diferente de formas do ensino do crioulo? 
 

4. Em que língua estudam as crianças outra matéria (não línguas)? 
 

5. Em que língua começa o ensino no primeiro ano? 
 

 

Muito obrigada pela sua ajuda! 
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Příloha II 
Questionário: O ensino do português em Cabo Verde 

1. Quem ensina o português no Cabo Verde? Quais são as exigências? (estudos, 
religião...) Se conhece áreas que se diferenciam uma de outra, por favor 
descreve todas que conhece. 

 

Quem ensina Português em Cabo Verde são essencialmente professores com 

formação específica dada pelo Instituto Pedagógico.  

2. É o ensino do português obrigatório? A partir de que ano do aluno? Quantos 
anos os alunos têm de estudar português? 

 

O ensino do português é obrigatório em todos os anos de escolaridade, logo 

a partir da escola primária. 

3. Que formas o ensino tem? É diferente de formas do ensino do crioulo? 
 

O crioulo não é ensinado nas escolas. O cabo-verdiano é uma língua que tem 

várias diferenças e que muda de ilha para ilha, pelo que tem sido difícil 

estabilizar uma norma. Por esta razão, não se está ainda em condições de ensinar 

o crioulo nas escolas. Apenas se aprende informalmente na comunidade e na 

família. 

4. Em que língua estudam as crianças outra matéria (não línguas)? 
 

Todas as matérias dos diversos níveis escolares são estudadas em língua 

portuguesa. 

5. Em que língua começa o ensino no primeiro ano? 
 

Todo o ensino é feito em língua portuguesa, logo desde o 1º ano de 

escolaridade. 

 

Número total de inquiridos: 17 

 

Professores: 13 (8 do ensino secundário, 2 do ensino primário, 3 do ensino superior) 

Alunos: 4 (todos do ensino superior) 


