
	  

FORMAÇÃO	  
Uma	  abordagem	  comunicativa	  ao	  ensino	  do	  

português	  língua	  estrangeira	  
 
 

Formadoras Duração Datas Horário Local 

Helena José Bayan 
Ana Maria Bayan Ferreira 

8 horas 
(2 X 4 horas) 

2 e 3-set. 2013 09:00 – 13:00 IPOR 

Público-alvo Custo de Inscrição Vagas 

Professores de português língua não 
materna a jovens e adultos 

100 MOP 
(inclui certificado de participação) 

15 

Objetivos da formação 

§ Refletir sobre questões gerais que se colocam ao ensino de uma língua estrangeira e 
sobre as práticas pedagógicas que concorrem para a aquisição do domínio de 
português pelos alunos que não têm esta língua como materna;  

§ Refletir sobre a tomada de decisões e de estratégias na atuação pedagógica, bem 
como  sobre a seleção de metodologias, a definição de tarefas e a elaboração de 
materiais adequados aos diferentes perfis dos aprendentes e aos diferentes contextos; 

§ Analisar exemplos concretos de manuais elaborados à luz de uma abordagem 
comunicativa por competências e tarefas; 

§ Partilhar experiências e saberes. 

Inscrições 

Os interessados deverão inscrever-se, até ao dia 26 de agosto de 2013, na Secretaria do 
IPOR. A inscrição é única para os dois dias da formação. 

Certificação 

Os participantes que estejam presentes em ambas as sessões da formação terão direito a 
um certificado de participação. 

Informações Adicionais  

lcinverno@ipor.org.mo 

 
	   	  



	  

Breve Resumo Biográfico das Formadoras 
	  

Helena José Bayan 

Licenciatura  em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa. 

Licenciatura em  Línguas, Literaturas e Culturas, Major em Línguas Modernas (dominante 

Português) pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Pós-graduação em Ciências da Educação – Formação Pessoal e Social pela Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa.  

Mestrado em “Ensino do Português como Língua Segunda e Estrangeira pela Faculdade  

de Ciências Sociais  e Humanas   

Formadora acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua na 

área do Português Língua Não Materna e no Ensino do Português como  Língua 

Estrangeira / Segunda . 

Co-autora do projecto pedagógico Na Onda do Português  certificado pelo Instituto 

Camões. 

	  

Ana Maria Bayan Ferreira 

Licenciatura  em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa. 

Mestrado em “Ensino do Português como Língua Segunda e Estrangeira pela Faculdade  

de Ciências Sociais  e Humanas   

Formadora acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua na 

área do Português Língua Não Materna e no Ensino do Português como  Língua 

Estrangeira / Segunda . 

Co-autora do projecto pedagógico Na Onda do Português certificado pelo Instituto 

Camões. 


