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Plano Pedagógico 

Curso Intensivo de Iniciação ao Português 

(Nível A2 – Iniciação) 

Descrição Geral da Formação 

Descrição: Este curso destina-se a aprendentes com conhecimentos básicos de língua portuguesa. 

Propõe ao aprendente um percurso formativo conducente ao desenvolvimento de uma 

competência básica em língua portuguesa nos domínios privado, público e educativo que 

lhe permita ”compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas 

de prioridade imediata (ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, meio 

circundante), (...) comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma 

troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais (...) 

e descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos 

relacionados com necessidades imediatas” (QECR 2001: 49). O programa proposto para o 

nível foi elaborado em consonância com os descritores do nível A2, propostos pelo Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR), Quadro de Referência do Ensino do 

Português no Estrangeiro (QuaREPE) e sistema de certificação CAPLE. 
 

Inscrições: 
  
17 de junho a 02 de julho de 2021                                  Código PDAC: 2101140040-0 

 
Condições de 

Admissão: 

 
Título válido de permanência / residência na RAEM 
Idade igual ou superior a 16 anos 

Pré-requisitos:  Certificado de nível de proficiência 
A1 

Duração: 5 de julho a 13 de agosto 

Carga Horária: 120 horas Turmas: 1 (mínimo 10 alunos – máximo 25) 

Horário: 2ª a 6ª; 09:00 às 13:00 Local: IPOR – Sala 2 

Formadores: Daniel de Jesus e Pedro Caeiro             Habilitações Académicas: Mestrado em Língua 
e   Cultura Portuguesa  LE/LS; Licenciatura em 
Língua e Cultura Portuguesa (PLE) 
 

Propina: MOP 6.000,00 (inclui materiais) Inscrição: MOP 500,00  

Assiduidade: Mínimo 70% Vagas: 25 

Avaliação: A avaliação será contínua e compreenderá três componentes: pontualidade (5%); 
iniciativa de participação (15%), trabalhos realizados em aula - 1 por unidade temática- 
(30%), um teste global escrito (25%) e um teste global oral (25%). 

Certificação: 
 
 
 

Desistências: 

Aos alunos que reúnam 70% de assiduidade às aulas (i.e. podem faltar a 36h ou 9 aulas) 
e obtenham classificação média superior a 10 valores será passado um certificado de 
nível A2. 
 

Qualquer desistência deverá ser comunicada por escrito à Coordenação do Centro de 
Língua Portuguesa antes do início do curso. 
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Conteúdos e Competências a Desenvolver 
 

Serão desenvolvidas competências de compreensão da leitura, funcionamento da língua, compreensão do 

oral, produção e interação oral e produção 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 oral e escrita, assim como de compreensão da leitura em torno dos seguintes temas:  

1. Macau, capital das compras 

2. Macau, um mundo de sabores 

3. Macau, plataforma de lazer 

4. Macau, território com história 

5. Serviços 

6. Saúde 

Atividades pedagógicas 

Atividades práticas de receção, produção e interação oral (ex. audição de textos orais, de registo informal, 
próprios de situações de comunicação dos domínios público e privado; interação oral entre professor e 
aprendentes; simulação de situações de comunicação do quotidiano). 

 

Materiais Didáticos 

Material fornecido pelos professores, anúncios públicos, boletins televisivos e radiofónicos sobre notícias, 
meteorologia, trânsito e programação, mensagens telefónicas, músicas. 
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教學計劃 

葡萄牙語初級密集課程 

（A2等級–初級） 

課程簡介 

簡介: 該課程面向具有葡語基礎知識的學習者。它為學者提供了一道學習途徑，使其能

夠在私人、公共和教育領域發展葡語的基本能力，令學者能“理解單獨的句子和

與當務之急相關的常用表達方式（例如，簡單的個人及家庭信息、購物和周圍環

境），（...）用簡單的話題和例行公事進行交流，只需要就熟悉和習慣的事情進

行簡單和直接的信息交流（...），並以簡單的方式描述背景及周圍的環境，還提

到與當前有關的主題”（歐洲共同語言參考標準 2001：49）。該級別的擬議方

案依據“歐洲共同語言參考標準”（QECR）、“國外葡萄牙語教學參考框架”

（QuaREPE）和葡語等級考試（CAPLE）認證系統提出的A2級的說明所制定。 
 

報名時限: 
  
2021年6月17日至7月2日            持續進修發展計劃課程編號:   2101140040-0 

 
入學條件:  

 
持有效澳門居留證明文件 

十六歲或以上人士 

 

 

入學要求:  持葡語A1等級證書 時長: 2021年7月5日至8月13日 

課時: 120小時 班數: 1（最少10人–最多25人） 

時間: 星期一至五； 09:00至13:00 地點: 東方葡萄牙學會 – 2號課室 

導師: Daniel de Jesus, Pedro Caeiro                學歷:  葡語作為外語/第二語言教學及文化 

                                                                                 碩士；葡語為外語教學及文化學士 
 

學費: 
 

6,000澳門元（包括教材） 
 

報名費: 
 

500澳門元  
 

出席率: 
 

最少達到70% 
 

名額: 
 

25 
 

評核: 
 

考核將以持續方式進行並由三部分組成：出勤（5%）；課堂參與（15%）、課

堂上完成的作業-1每個主題單元-（30%）、筆試（25%）及口試（25%）。 

 

認證: 
 

凡出席率達70%（即可缺課36小時或9節课）且總成績等於或高於10分的學員將

會被授予葡語A2等級證書。 
 

棄學: 
 

須在開課前以書面形式向本會葡萄牙語言中心提出。 
 

課程內容及能力範疇 
 

著重培養聽說、讀寫及語言結構各方面的能力。課程計劃是基於實用交流的方法，為學習者提供具體

交際場合的應對，主要圍繞以下主題來發展課堂活動： 

1. “澳門 – 購物之都” 

2. “澳門 – 美食天堂” 

3. “澳門 – 休閒平台” 

4. “澳門 – 源遠流長” 

5. 服務 

6. 健康 
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教學活動 

提供口語互動及課堂實踐活動（例如，聆聽口頭文本、非正式登記情況、個人在公共和私人場合的交

流情况、教師與學習者之間的口頭互動以及日常交流情境的模擬）。 

 

教材 

公告、電視及廣播新聞、天氣、交通和節目、電話信息以及音樂等課題教材將由導師提供。 

 

 


