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

Nível: elementar (A2/B1)

Pré-requisitos: conhecimentos básicos de Português

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; Falar sobre o passado; Serviços e publicidade; Os
meios de comunicação; O estado do tempo; Falar sobre o futuro.
Módulo 2: janeiro a março de 2015
Alimentação saudável; Estilos de vida: stress e hábitos saudáveis; Saúde e bem estar; Meios
de comunicação: a imprensa.
Módulo 3: abril a junho de 2015
Compras e serviços; Festividades e tradições; Vida profissional; Os países de língua oficial
portuguesa: diferenças linguísticas e culturais.
Portuguese For Foreigners Course – Group B
Level: elementary (A2)

Requirements: basic knowledge of Portuguese

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 2013
Presentation and personal identification; Talking about the past; Services and advertising; The
Media; The weather; Talking about the future.
Module 2: January – March 2014
Lifestyle: healthy food; stress; well-being; The media: Press.
Module 3: April - June 2014
Shops and services; Festivities and traditions; Professional life; Portuguese-speaking
countries: linguistic and cultural differences.

