Curso de Português para Estrangeiros – Turma A
A.F.D.P

Nível: inicial (A1)

Pré-requisitos: nenhuns

Objetivos gerais: Facilitar a integração e socialização em Portugal; desenvolver a capacidade
de comunicar em Português no dia-a-dia; dar a conhecer a cultura portuguesa; promover o
diálogo intercultural entre os diversos participantes.
Duração e organização do curso: O curso tem a duração de um ano letivo. No entanto, está
organizado em módulos trimestrais, dando a possibilidade aos alunos de frequentarem cada
um de forma independente, de acordo com o seu interesse e disponibilidade.
Módulo 1: outubro a dezembro de 2014
Apresentação e identificação pessoal; Na cidade: pedir/dar indicações; Lisboa e Portugal:
pontos de interesse histórico e cultural; Meios de transporte; Rotina diária; Alimentação.
Módulo 2: janeiro a março de 2015
Tempos livres e lazer; O estado do tempo; Lojas e serviços; Saúde e bem-estar.
Módulo 3: abril a junho de 2015
Festas e tradições; Falar sobre o passado; Imigração e emigração; Diálogo intercultural:
Portugal e o meu país
Portuguese For Foreigners Course – Group A
Level: beginners (A1)

Requirements: none

Aim: To facilitate the integration and socialization in Portugal; to develop the communicative
abilities in Portuguese in everyday life; to promote the intercultural dialogue among the
participants.
Duration and organization of the course: The course has the duration of a school year.
However, the modules are organized in quarterly cycles, being possible to attend each of them
individually, according to the student’s preferences and availability.
Module 1: October – December 2014
Presentation and personal identification; In the city: ask/give directions; Lisbon and Portugal’s
cultural and historical places of interest; Means of transport; Daily routine; Food.
Module 2: January – March 2015
Free time and leisure activities; The weather; Shops and services; Health and well-being.
Module 3: April - June 2015
Festivities and traditions; Talking about the past; Immigration and Emigration; Intercultural
dialogue: Portugal and my country.

