Perguntas Frequentes
(FQS)
O questionário utiliza os termos Mãe e Pai. Estes referem-se aos Pais ou responsáveis
pela educação da criança.
Para que serve o questionário?
• Trata-se de um questionário relativo a conhecimentos da língua alemã de crianças
com o alemão como segunda língua. Os pais preenchem o questionário. Os vossos
filhos podem ter entre 31 e 48 meses de idade.
• O questionário regista o nível de conhecimento da língua alemã. Se o nível for baixo,
existe a necessidade de apoio.
• O questionário contribui para a melhoria das oportunidades educacionais de crianças
que crescem em ambiente multilingue ou de crianças com antecedentes migratórios.
O que é o questionário DaZ-E?
• O questionário DaZ-E foi desenvolvido de acordo com normas científicas. Serve como
instrumento de registo da proficiência linguística. Está disponível em papel em doze
línguas e em formato online em onze línguas.
• Os pais respondem a perguntas sobre o uso da língua pelos seus filhos.
Quem desenvolveu o questionário?
• O questionário foi desenvolvido na Faculdade de Psicologia da Universidade de
Basileia. O Departamento de Psicologia do Desenvolvimento e da Personalidade é
responsável pelo mesmo.
Quem é o mandante?
• O mandante para a realização desta pesquisa é o município ou o cantão. O logótipo
correspondente consta no questionário.
Qual é a base deste projeto?
• Em 2008, o cantão de Basileia-Cidade iniciou o programa “Entrar no jardim-deinfância com conhecimentos adequados de alemão”. Visa equilibrar as oportunidades
educacionais de crianças com e sem alemão como língua familiar.
• No cantão de Basileia-Cidade existe, desde 2013, uma “obrigatoriedade seletiva”. Se
um 1 ano e meio antes da sua entrada no jardim de infância for determinado que as
crianças não dispõem de conhecimentos suficientes de língua alemã, as crianças terão
de frequentar uma instituição com apoio integrado de língua alemã. O curso de apoio
de alemão decorre durante um ano, em dois meios dias por semana.
• Outros municípios e cantões aderiram a este modelo. O âmbito do apoio e o
compromisso pode ser diferente do modelo de Basileia

Como é avaliada a qualidade do questionário?
• O questionário cumpre e excede as normas dos critérios de qualidade estatística de
teste.
• Desde a validação e padronização, o questionário tem sido continuamente verificado e
melhorado.
O que acontece com os meus dados?
• O município ou o cantão atribui um código numérico a cada família. Desta forma, as
informações pessoais da família são codificadas. Apenas a comunidade ou o cantão
pode atribuir os códigos numéricos às famílias.
• A Universidade de Basileia recebe apenas os códigos numéricos dos municípios.
• A separação do código numérico e das informações pessoais garante o anonimato dos
dados.
• A Universidade de Basileia utiliza os dados anónimos para o desenvolvimento futuro
do questionário e para fins de investigação.
• A comunidade ou o cantão pode tomar uma decisão de apoio com base na proficiência
da língua.

