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Entende-se como sendo um ambiente em que se falam duas
ou mais línguas, onde são vivenciadas por meio de
experiências culturais, em diferentes contextos de
aprendizado e número diversificado de disciplinas, de forma
que o(a) aluno(a) incorpore ao longo do tempo o novo código
como se fosse sua língua nativa. Requer ainda que a escola
tenha vínculo com uma instituição certificadora que
acompanhe o cumprimento dos critérios legais e que renove
de tempos em tempos a certificação.

Qual a Legislação que normatiza?
A Resolução 087 de 22/11/2016 estabelece normas para a
oferta da Escola Bilíngue em Escolas de Educação Básica.

Quem autoriza a oferta de Escola Bilíngue?
O órgão competente para a a autorização da
Escola Bilíngue é o Conselho Estadual de
Educação (CEE/SC).

Quem monta o processo de autorização para
Escola Bilíngue?
O processo autorização para ensino de escola
bilíngue é montado pelo mantenedor da unidade
escolar, sendo para a pública estadual a Secretaria de Estado
de Educação, em sua Coordenadoria Regional de Educação e
encaminha para a SED através de processo SGPe, que
encaminhará para o CEE/SC. Para as escolas privadas é o
mantenedor (aquele que mantem a unidade escolar) que
monta o processo, com a orientação da Coordenadoria
Regional de Educação e protocola processo SGPe na
Coordenadoria/Supervisão Regional de Educação que
encaminha para o CEE/SC.

A escola que pretende ofertar ensino com características da
Escola Bilíngue, coerente com o seu Projeto Político
Pedagógico (PPP), deve:
Apresentar Matriz Curricular com carga horária
mínima de 800 (oitocentas) horas anuais, distribuídas
por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo
trabalho escolar, sendo estas destinadas às disciplinas
em Língua Portuguesa (Base Nacional Comum e Parte
Diversificada, obrigatórias), complementadas com a
carga horária que contemple a necessidade do ensino
em língua(s) estrangeira(s) adotada(s);

Ter o PPP expresso em uma Matriz Curricular que
demonstre todas as disciplinas conforme a LDB e as
Diretrizes Curriculares Nacionais próprias à etapa de
ensino pretendida, e as demais necessárias ao intento
do ensino ministrado na Escola Bilíngue e na Escola
Internacional;

Possuir um ambiente que favoreça à imersão na língua
e nas culturas nacional e estrangeira, para desenvolver
as habilidades que oportunize aos alunos a se
apropriarem dos códigos e culturas, constituindo
conhecimento;

Ser membro de uma entidade certificadora de Escolas
Bilíngues que acompanha e renova a certificação
periodicamente;

Participar de entidades que promovem e estudam o
bilinguismo;

Possuir um corpo docente de brasileiros com a devida
habilitação para as disciplinas e/ou turmas que
lecionam/atendem e docentes com habilitação ou
proficiência na língua estrangeira adotada, neste caso,
com certificação que a comprove.

Oferecer oportunidades de intercâmbio aos docentes e
discentes mediante convênios com entidades
estrangeiras.
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Oferecer disciplinas e atividades na língua estrangeira
adotada pela escola;

Valorizar o pluralismo de ideias e culturas;

Aceitar alunos(as) de diversas nacionalidades.

AUTORIZAÇÃO DE
ESCOLA
INTERNACIONAL
Por Escola Internacional entende-se como sendo um espaço
que deve atender aos preceitos da legislação educacional
brasileira bem como do país estrangeiro. Deve ministrar aulas
de imersão na língua do país estrangeiro, trabalhando e
valorizando o pluralismo de ideias e culturas dos países
envolvidos, emitindo, ao final do curso, dupla certificação.

Documentos necessários para a autorização de
Escola Internacional?

Para ser considerada Escola Internacional, além de atender
aos requisitos indicados na escola Bilíngue, deverá também:
Ter na composição de sua equipe técnicoadministrativa, um diretor brasileiro e um diretor do
país representado, se esta for uma exigência do acordo
bilateral firmado;
Ser membro de uma entidade certificadora de
reconhecimento Internacional;

Qual a Legislação que normatiza?
A Resolução 087 de 22/11/2016 estabelece normas
para a oferta da Escola Bilíngue em Escolas de
Educação Básica.

AUTORIZAÇÃO DE ESCOLA
BILÍNGUE E
INTERNACIONAL

Oferecer oportunidades de intercâmbio;
Ministrar aulas de imersão na língua do país
estrangeiro;
Ser reconhecida oficialmente pelo país-sede e pelo país
estrangeiro.

Quem autoriza a oferta de Escola
Internacional?
O órgão competente para a a autorização da
Escola Internacional é o Conselho Estadual de Educação
(CEE/SC).

Quem monta o processo de Escola
Internacional?
O processo de autorização de Escola
Internacional é montado pelo mantenedor da
unidade escolar, sendo para a pública estadual a Secretaria de
Estado de Educação, em sua Coordenadoria Regional de
Educação e encaminha para a SED através de processo
SGPe, que encaminhará para o CEE/SC. Para as escolas
privadas é o mantenedor (aquele que mantem a unidade
escolar) que monta o processo, com a orientação da
Coordenadoria Regional de Educação e protocola processo
SGPe na Coordenadoria Regional de Educação que
encaminha para o CEE/SC.
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 Os atos autorizativos de uma UE podem ser consultada
através dos sites:
http://www.cee.sc.gov.br/ - pesquisa de atos,
http://www.sed.sc.gov.br/ - busca de escolas.
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