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O PEBI decorre de uma cooperação institucional entre a DGE e o British Council 

Portugal, em curso desde 2009/2010, ao abrigo da qual se implementou o Projeto 

Ensino Bilingue Precoce no 1.º ciclo do ensino básico (Bilingual Schools Project, no 

original). Esta iniciativa-piloto foi implementada em 6 agrupamentos de escolas, entre 

2011 e 2015, visando promover a aprendizagem de conteúdos curriculares (Estudo do 

Meio e Expressões), através de duas línguas, Português e Inglês, no 1.º ciclo do ensino 

básico, bem como reforçar a aprendizagem da língua inglesa. 

 

Após um estudo de avaliação deste projeto, realizado em 2014 por uma entidade 

externa independente e com resultados positivos, deu-se a transição deste projeto-

piloto para o PEBI, um programa nacional abrangendo também a educação pré-escolar 

e os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, decorrente da celebração de um novo protocolo 

de colaboração entre a DGE e o British Council. Todos os anos as escolas públicas que 

reúnam um conjunto de critérios de elegibilidade se podem candidatar a este 

programa, através de um edital de candidatura publicado anualmente. Estes critérios 

decorrem dos fatores de sucesso para a implementação de ofertas de ensino bilingue 

e/ou CLIL.  

 

O PEBI visa sensibilizar as crianças da educação pré-escolar para a aprendizagem do 

Inglês, numa perspetiva natural e integrada nas rotinas do jardim de infância e desde 

cedo promover uma educação inclusiva e intercultural. A nível do ensino básico, o 

Programa visa desenvolver gradualmente a proficiência comunicativa dos alunos da 

escolaridade obrigatória em língua inglesa de forma integrada com os conteúdos 



curriculares, ou seja, desenvolver as capacidades dos alunos para apoiar 

simultaneamente o desenvolvimento da comunicação em Inglês de forma integrada 

com o conhecimento dos conteúdos curriculares nessa língua.  O Programa pretende 

ainda capacitar os docentes de boas práticas na didática da língua inglesa e em 

metodologia de ensino bilingue/CLIL a crianças. Por fim, o Programa visa apoiar a 

gestão das escolas na implementação sustentável e com qualidade do Programa, pois 

a meta é aumentar, de forma gradual, a rede de escolas bilingues. 

 

Em 2019/2020, este Programa abrangeu 21 agrupamentos de escolas, 9 localizados a 

Norte, 3 no Centro, 7 em Lisboa e Vale do Tejo, 1 no Alentejo e 1 no Algarve. Em 

2020/2021, espera-se que este número venha a aumentar, fruto dos resultados do 

Edital de Candidatura ao Programa que decorreu em julho-agosto de 2020, o qual 

apurou 11 em 15 novas candidaturas, cuja aprovação está condicionada à apresentação 

de informação adicional. 

 

A DGE apoia as escolas na implementação e monitorização do PEBI, sendo de realçar, 

no âmbito deste Programa, a formação de docentes e o programa de assistentes de 

língua inglesa e cultura norte-americana (Programa Teach Abroad do Council on 

International Education Exchange).  

 
 
Informação adicional 

Programa Escolas Bilingues em Inglês  

http://www.dge.mec.pt/programa-escolas-bilinguesbilingual-schools-programme  

Projeto ensino bilingue precoce no 1.º ciclo do ensino básico 

http://www.dge.mec.pt/ensino-bilingue-precoce-no-1o-ciclo-do-ensino-basico 

Estudo de Avaliação do Projeto ensino bilingue precoce no 1.º ciclo do ensino básico 

http://www.dge.mec.pt/estudo-de-avaliacao-do-projeto-ensino-bilingue-precoce-

no-1o-ciclo-do-ensino-basico 
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