
Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia



Estados e territórios de língua oficial portuguesa



A língua portuguesa no mundo



A língua portuguesa
novas tecnologias, internet e redes sociais



Outros dados sobre a língua portuguesa…

• É a 1.ª língua estrangeira ensinada em muitos países;

• É a quarta língua mais falada no mundo como língua materna, a 
seguir ao mandarim, inglês e espanhol (observatório da língua 
portuguesa);

• Há 47 universidades na República Popular da China que ensinam 
o português como língua estrangeira e cerca de 5.000 alunos que 
frequentam esses cursos;

• O português é a quinta língua mais utilizada na internet, teve uma 
taxa de crescimento de quase 2000 % entre 2000 e 2017, é a 
terceira ou a quarta mais utilizada no Facebook;



Outros dados sobre a língua portuguesa…

• Na área da ciência:

a) embora o inglês seja a língua dominante, a língua portuguesa tem
conseguido criar os seus espaços próprios de comunicação e
publicação científica. O Brasil criou a Scientific Eletronic Library
Online, amplamente participada por países de língua portuguesa e
espanhola;

b) as revistas e cientistas de língua portuguesa também vão tendo
presença crescente em outras bases de revistas científicas de
alcance global, como a SCOPUS e a Web of Science;

c) há também vários repositórios académicos e portais de
conhecimento de acesso aberto online, designadamente no Brasil,
Cabo Verde e Portugal;



Outros dados sobre a língua portuguesa…

• Na área do ensino do português no estrangeiro:

a) em 2021, a rede do ensino de Português no estrangeiro está
presente em 18 países (14 rede oficial e 4 rede apoiada), através
de 978 professores, abrangendo 1.445 escolas e 66.055 alunos
dos níveis de ensino pré-escolar, básico e secundário;

b) ensina-se português em 76 países;

c) em 2021, o Instituto Camões apoia a introdução do português
como língua curricular do ensino secundário em 35 países.
Irlanda e Escócia são os países mais recentes desta lista, através
de projetos-piloto.



Para não nos esquecermos…

Há pessoas que transformam o sol numa 
simples mancha amarela, mas há 
também aqueles que fazem  de uma 
simples mancha amarela o próprio sol.

Pablo Picasso 



https://www.youtube.com/watch?v=jPlbXbGnhLI



Muito obrigada!


