Plano Pedagógico
Curso de Preparação para o exame CIPLE-CAPLE
Nível A2 – Inicial
Descrição geral do curso
Descrição: Este curso destina-se a aprendentes interessados a candidatar-se ao exame CIPLE
(Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira), com o objetivo de desenvolver as
competências visadas no exame correspondentes ao nível de proficiência A2 em língua
portuguesa, designadamente a compreensão da leitura, produção escrita, compreensão
do oral e produção e interação orais.
Inscrições: 22 de março a 7 de abril de 2022

Código PDAC: 2201180040-0

Condições de Título válido de permanência/residência na RAEM
Admissão: Idade igual ou superior a 16 anos
Duração:
Pré-requisitos: Não aplicável
Carga horária: 16 horas
Turmas:
Horário: 2ª, 4.ª e 6ª - 18:30 às 20:30

Local:

Formador: Miguel Fan

11 de abril a 6 de maio
1 (mínimo 10 alunos – máximo
20)
IPOR – Sala 9

Habilitações académicas: Mestrado em Português
Língua Estrangeira/Língua Segunda

Propina: 1,250.00 MOP (inclui materiais)
Assiduidade: Mínimo 70%

Inscrição: 600 MOP
Vagas: 20

Avaliação: N/A.
Certificação: Aos alunos que reúnam 70% de assiduidade às aulas 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.
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Unidades Temáticas
Serão desenvolvidas competências de compreensão da leitura e produção escrita, assim como de
compreensão oral e produção e interação orais. O desenvolvimento dessas competências far-se-á
através de atividades de receção, produção e interação oral e escrita em torno dos seguintes temas:
1.
2.
3.
4.
5.

Comércio e serviços públicos
Espaços públicos
Saúde
Restauração
Lazer

Atividades pedagógicas
Avaliação de diagnóstico e simulação do exame, por meio da realização de atividades semelhantes às
do exame CIPLE-CAPLE.

Materiais Didáticos
Modelos de exame e fichas de trabalho produzidas pela docente, com o objetivo de colmatar as
dificuldades ou lacunas evidenciadas.
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