Plano Pedagógico
Curso Intensivo de Português Língua Estrangeira
Nível B.1 – Intermédio
Descrição Geral da Formação
Descrição:

Este curso destina-se a aprendentes com conhecimentos de nível A.2 em língua portuguesa. No
final do nível “o utilizador - independente intermédio da língua - é capaz de compreender as
questões principais, quando é usada uma linguagem clara e estandardizada e os assuntos lhe são
familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer, etc.). É capaz de
lidar com a maioria das situações encontradas na região onde se fala a língua-alvo. É capaz de
produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse
pessoal. Pode descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como
expor brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projecto.” (QECR 2001: 49)

Inscrições:

23 de maio a 22 de junho de 2018

Condições de Admissão:
Pré-requisitos:
Carga Horária:
Horário:
Formadores:

Propina:
Assiduidade:
Avaliação:

Código PDAC:

1801310263-0

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

Certificado de nível de
proficiência A2.
100 horas
2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª; 18:30 às 21:30

Duração:
Turmas:
Local:

25 de junho a 8 de agosto de 2018 (6,5
semanas)
1 (mínimo 10 alunos – máximo 25)
IPOR – Sala 1

Nome

Habilitações académicas

Betânia Nunes
Tânia Marques
MOP 2.200,00

Licenciatura em Língua e Cultura Portuguesas
Licenciatura em Língua e Cultura Portuguesas
Outros Custos: MOP 290,00 (materiais)

Mínimo 75%

Vagas:

25

A avaliação será contínua e compreenderá três componentes: pontualidade (5%); iniciativa de
participação (15%), trabalhos realizados em aula (30%), um teste global escrito (25%) e um teste
global oral (25%).

Certificação:

Aos alunos que reúnam 75% de assiduidade às aulas (i.e. +podem faltar a 25h ou 8 aulas) e
obtenham classificação média superior a 10 valores será passado um certificado de nível B1.

Desistências:

Qualquer desistência deverá ser comunicada por escrito à Coordenação do Centro de Língua
Portuguesa antes do início do curso.

Calendário:

SEMANA
I
II
III
IV
V
VI
VII

2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
HORÁRIO
25-jun
26-jun
27-jun
28-jun
29-jun
18:30-21:30
2-jul
3-jul
4-jul
5-jul
6-jul
18:30-21:30
9-jul
10-jul
11-jul
12-jul
13-jul
18:30-21:30
16-jul
17-jul
18.jul
19-jul
20-jul
18:30-21:30
23-jul
24-jul
25-jul
26-jul
27-jul
18:30-21:30
30-jul
31-jul
1-ago
2-ago
3-ago
18:30-21:30
6-ago
7-ago
8-ago
----18:30-21:30
Conteúdos e competências a desenvolver
Serão desenvolvidas competências de compreensão e produção oral e escrita. A planificação das aulas assenta
numa abordagem comunicativo-pragmática, preparando os aprendentes para situações de comunicação concretas
e, nesse sentido, o desenvolvimento das diferentes competências linguísticas far-se-á através de atividades de
receção, produção e interação orais e escritas em torno dos seguintes temas:

Plano Pedagógico
Curso Intensivo de Português Língua Estrangeira
Nível B.1 – Intermédio
Conteúdos temáticos (Passaporte para Português – nível B1)
1. Relações interpessoais;
2. Atividades de lazer;
3. Mundo do trabalho;
4. Assuntos da atualidade.

