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Ação de Formação de Mandarim 

Formador 

Anabela Santiago 

Duração 

2h por sessão, num total de 30h 

Preço 

10€ por sessão 

Destinatários 

População em geral 

Enquadramento 

Num contexto de globalização crescente, em termos económicos, políticos e sociais, a 

necessidade de comunicar com outros povos de  língua e cultura diferentes é cada vez 

maior. Devido ao peso que a República Popular da China tem assumido no panorama 

internacional, a aprendizagem do mandarim torna-se uma ferramenta de comunicação 

muito útil. 

Objetivos 

 Sensibilizar os formandos para o sistema de escrita da língua chinesa e familiarizá-

los com aspectos da língua, como a fonética e  a gramática; 

 Dotar os formandos de conhecimentos em termos culturais que permitam entender 

melhor o sistema linguístico  

 Aprender cerca de 150 caracteres que permitam gerar uma conversação em 

contexto de vida real quotidiana, sobre os temas de cumprimentoos, identificação 

pessoal, números, família, entre outros. 
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Metodologia 

Serão usadas várias técnicas para o ensino da língua: 

- audição de textos/ gravações e repetição; 

- identificação de caracteres e escrita em impressos próprios com sequência da ordem 
dos traços; 

- leitura de textos em voz alta 

Principais conteúdos teóricos 

 Fonética do mandarim: 4 tons; 

 Sistema de escrita: ordem dos traços; 

 Cultura tradicional chinesa 

 Cumprimentos e identificação pessoal 

 Números até 100 / Cores 

 Família/ Profissões 

 

Exercícios práticos 

 Escrita de caracteres em impressos próprios 

 Audição de cassetes com textos e músicas chinesas 

 

Material necessário 

Folhas com quadrados com medidas para desenho dos caracteres/ manual de textos / 

lápis e borracha 

Número mínimo de participantes 

4 pessoas 

Número máximo de participantes 

10 pessoas  
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Informação adicional 

Com direito a certificado de participação, flexibilidade na escolha do dia da semana (20h 

às 22h) e sábados (10h às 12h) conforme turmas existentes, e fornecimento dos 

documentos de apoio à formação. 

 

 


