
	 	 		 	 	 	 	 	

Plano	Pedagógico	
Curso	de	Aperfeiçoamento	de	Português	

(Nível	C1	–	Avançado)	
Descrição	Geral	da	Formação	

Descrição: O curso de aperfeiçoamento C1 destina-se a aprendentes que tenham concluído o nível 
C1. Tem como objetivo facilitar o acesso dos aprendentes a uma vasta gama de recursos 
linguísticos, que lhes permitam aperfeiçoar uma comunicação espontânea e fluente em 
situações comunicativas imediatas do quotidiano, seja nos domínios privado, público, 
profissional ou educativo. 

 

Inscrições: 
  
21 de fevereiro a 11 de março de 2022 

 
Condições de 

Admissão: 
 

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

Pré-requisitos:  Certificado de nível de 
proficiência C1 

Duração: 21 de março a 24 de junho 
 

Carga Horária: 70 horas Turmas: 1 (mínimo 10 alunos – máximo 20) 

Horário: 2ª, 4ª, 6ª - 18:30 às 20:30 Local: IPOR – Lab. 

Formadores: Paula Costa            Habilitações Académicas: Licenciatura em Língua e Cultura   
                                                                                 Portuguesas (PLE) 

 

Propina: 
 

MOP 4,400  
 

Inscrição: 
Materiais:  

 

MOP 600 
MOP 150 

 

Assiduidade: 
 

Mínimo 70% 
 

Vagas: 
 

20 
 

Avaliação: 
 

A avaliação dos aprendentes realiza-se ao longo do curso e a classificação final de nível 
dos aprendentes resulta da média ponderada dos seguintes elementos de avaliação: 
pontualidade e participação (35%), tarefas de avaliação em sala de aula (35%) e teste 
final oral e escrito (30%).  

 

Certificação: 
 

Aos alunos que reúnam 70% de assiduidade às aulas (i.e. podem faltar a 20h ou 10 
aulas) e obtenham classificação média superior a 10 valores será passado um certificado 
de frequência do curso.  

 

Desistências: 
 

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

	

Conteúdos	e	Competências	a	Desenvolver	
 

Serão aperfeiçoadas 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:  

Unidade	1	–	Cidades	de	língua	portuguesa		
Unidade	2	–	Movimentos	migratórios	entre	os	Países	de	Língua	
Portuguesa	(PLE)	e	a	China	
Unidade	3	–	Desenvolvimento	social	–	os	PLE	e	a		China	
Unidade	4	–	Vida	em	sociedade	



	 	 		 	 	 	 	 	

教學計劃 

葡萄牙語強化課程 

（C1等級） 

課程簡介	

簡介: 該課程面向具有葡語 C1 等級的學習者。旨在促進他們能獲得廣泛的語言資源，

使其能夠在日常生活的交際場合，無論是在私人、公共、專業或教育領域，提高

自發和流暢的交流。 
 

報名時限: 
  
2022 年 2 月 21 日至 3 月 11 日 

 
入學條件:  

 
持有效澳門居留證明文件 

十六歲或以上人士 
 

 2021 年 7 月 5 日至 8 月 13 日 

入學要求:  持有 C1 等級證書 時長: 3 月 12 日至 6 月 24 日 

課時: 70 小時 班數: 1（最少 10 人–最多 20 人） 

時間: 星期一、三、五 - 18:30 至
20:30 

地點: 東方葡萄牙學會 – 語言室 

導師: Paula Costa                                                學歷:     葡語為外語教學及文化學士 
 

學費: 
 

4,400 澳門元 
 

報名費: 

材料費: 

 

600 澳門元 

150 澳門元  
 

出席率: 
 

最少達到 70% 
 

名額: 
 

20 
 

評核: 
 

對學員的評估將在整個課程中使用加權平均計算所得：守時和參與度

（35%）、隨堂口語及寫作練習（35%）以及最終口語及書面測試（30%）。 
 

認證: 
 

凡出席率達 70% （即可缺席 20小時或 10節課）且總成績等於或高於 10分的學

員將會被授予課程出席證書。 
 

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： 

 

單元一 – 葡語系城市 

單元二 – 葡語系國家和中國之間的移民流動 

單元三 – 葡語系國家和中國的社會發展 

單元四 – 社會生活 


