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Ação de Formação de Iniciação ao Mandarim  

Formador 

Anabela Santiago, possui Licenciatura em Línguas e Relações Empresariais e Mestrado em 

Estudos Chineses, especialização em Economia e Negócios da China. Com experiência em 

formação de Mandarim e trabalho de intérprete e apoio administrativo com fornecedores do 

mercado asiático desde 2007. 

 

Duração 

30 horas, sessões de 2h30 

 

Preço 

15€ por sessão ou 150€ total da formação para pagamentos a pronto 

 

Destinatários 

Todos os interessados em aprender a língua oficial chinesa, o mandarim. 

 

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 

- Aquisição de competências linguísticas nas 4 vertentes básicas: ouvir, falar, ler e escrever; 

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

aspetos da língua, como a fonética e a gramática; 

- Aquisição de conhecimentos em termos culturais que permitam entender melhor o sistema 

linguístico;  

- Reconhecer e utilizar no quotidiano cerca de 150 caracteres. 
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Metodologia 

Teórica e prática.  

 

Principais conteúdos teóricos 

 Fonética do mandarim: 4 tons; 

 Sistema de escrita: ordem dos traços; 

 Cultura tradicional chinesa: sistema de escrita, 4 invenções chinesas, festas tradicionais, 

etnias 

 Cumprimentos e identificação pessoal 

 Pronomes pessoais e pronome possessivo 

 Números até 100 

 Cores 

 Família e Profissões 

 Datas e horas 

 Símbolos da China 

 

Exercícios práticos 

 Escrita e identificação de caracteres em impressos próprios 

 Audição de cassetes com textos e músicas chinesas, gravações e repetições 

 Leitura de textos em voz alta 

 Role playing 

 

Número mínimo de participantes 

4 pessoas 

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia consoante 

cada caso.  
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Número máximo de participantes 

10 pessoas  

 

Informação adicional 

Com direito ao certificado das sessões em que participa. 

Flexibilidade na escolha do dia da semana (20h às 22h30) e sábados (10h às 12h30) conforme 

turmas existentes. 

Fornecimento de todos os documentos de apoio à formação. 


