Curso de Língua e Cultura Portuguesa para Estrangeiros | iniciação A1
Portuguese for Foreigners | beginners A1

Destinatários: falantes de outras línguas que desejem aprender ou melhorar o seu conhecimento da língua e cultura portuguesas.
These courses are aimed at foreign learners who wish to learn or improve their knowledge of Portuguese language and culture.
Programa
Objectivos: pretende-se que o aluno se torne capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados simples,
que visem satisfazer necessidades concretas: apresentar-se e apresentar outros, fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais, escrever
um postal ou um e-mail curto, preencher uma ficha no hotel.
Course unit aims
Understanding and use of familiar everyday expressions and very basic phrases, in order to satisfy concrete needs: to introduce oneself and others; to ask
and answer questions about personal details of everyday life, such as food, health, education, numbers, measures, time and seasons, art and traditions,
Portuguese culture; to write a postcard and an email; to fill in a hotel registration form.
Conteúdos | Contents
Comunicação oral e comunicação escrita:
• os sons da língua;
• pronúncia e expressividade;
• diferenças entre registo oral e registo
escrito.

Cultura Portuguesa:
• arte, tradições e gastronomia;
• temas da actualidade.

Competências linguísticas:
• uso e escolha de formas de saudação e de
tratamento;
• alimentação, transportes, vestuário;
• serviços de saúde, de educação e outros;
• casa e materiais;
• números e medidas;
• tempo, calendário, estações.

COORDENAÇÃO: PROF. DOUTOR MIGUEL PEDRO QUADRIO

LOCAL

HORÁRIO

INSCRIÇÕES

APCD LISBOA
Avenida Ventura Terra, 23
Lisboa
(junto ao Metro de Telheiras)

10 de Janeiro a 21 de Março | 2017
Programa de 30 horas
Terças-feiras, das 18:00 às 21h00.
January 10th to March 21th | 2017
Tuesdays 6.00 – 9.00 p.m.

Inscrições: 350 € (100.00€ no acto de inscrição)
The total course fee is 350€ (due at registration: 100€)
Due on the first day of classes: 250€

218 298 270
apcdcfplisboa@gmail.com
www.apcd.org.pt

