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Descrição Geral da Formação 

Descrição: Este curso destina-se a aprendentes com conhecimentos básicos de língua portuguesa. 
Trata-se de um curso que visa desenvolver uma competência comunicativa em língua 
portuguesa que permita ao aprendente satisfazer necessidades de comunicação em 
situações previsíveis de comunicação nos domínios privado e público.  

Inscrições: 15 de fevereiro a 15 de março de 2017 

Condições de 
Admissão: 

 Título válido de permanência/residência na RAEM 
 Idade igual ou superior a 15 anos 

Pré-requisitos: Nível A.2 

Carga 
horária: 

30 horas Duração: 21 de março a 23 de maio 
(8 semanas) 

Horário: Cf. calendário Local: IPOR Sala: Sala 10 
Formador: Liliana Medalha Turmas: 1 (mínimo 9 alunos – máximo 20) 

Propina e 
inscrição 

2000 MOP    

Assiduidade: Mínimo 75% Vagas: 20 

Avaliação: A avaliação será contínua e compreenderá três componentes: pontualidade e iniciativa de 
participação (20%), tarefas realizadas em aula (40%) e um teste global oral (40%). 

Certificação:  Aos alunos que reúnam 75% de assiduidade às aulas (i.e. 22.5h, 11 aulas) e obtenham 
classificação média superior a 10 valores será passado um certificado de frequência do curso 
de conversação, nível B1. 

Desistências: Qualquer desistência deverá ser comunicada por escrito à Coordenação do Centro de Língua 

Portuguesa antes do início do curso. 
 

Calendário: SEMANA 3ª 5ª HORÁRIO 

 I 21-mar 23-mar 18:30-20:30 

 II 28-mar 30-mar 18:30-20:30 

 III Feriado 6-abr 18:30-20:30 

 IV 11-abr 13-abr 18:30-20:30 

 V 18-abr 20-abr 18:30-20:30 

 VI Feriado 27-abr 18:30-20:30 

 VII 9-maio 11-maio 18:30-20:30 

 VIII 16-maio 18-maio 18:30-20:30 

 IX 23-maio ---- 18:30-20:30 

 

Conteúdos e competências a desenvolver 

O curso incidirá sobretudo no desenvolvimento das competências de compreensão e produção orais, através de 
atividades de receção, produção e interação orais, em torno dos seguintes temas e objetivos específicos: 

1. Relações interpessoais 

2. Atividades de lazer  

3. Mundo do trabalho  

4. Assuntos da atualidade 
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 Dar e solicitar informações ao nível da identificação e caraterização pessoal: relações familiares, 
profissionais, ocupação dos tempos livres, centros de interesse, etc. 

 Compreender intervenções e participar em conversas onde tem de cumprimentar, agradecer, perguntar 
por/dar informações sobre alguém, felicitar, brindar, formular votos, etc. 

 Participar numa conversa, em situação informal, sobre experiências pessoais, centros de interesse, 
acontecimentos da atualidade, expressando opiniões e sentimentos; 

 Interagir em situações de rotina relacionadas com questões profissionais ou académicas da área de 
estudo; 

 Exprimir opiniões/fazer reclamações de uma forma simples; 

 Compreender informações/opiniões sobre aspetos da vida pessoal e social de um interlocutor com quem 
conversa, sobre acontecimentos da atualidade. 

 

 


