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Casa de Macau em Portugal 
 

Curso de Língua e Cultura Chinesa  

Módulos I e II 

Horário pós-laboral: Quarta-feira, das 18h30 às 20h00 

 

Estão abertas as inscrições para o Curso de Língua e Cultura Chinesa da Casa de 

Macau em Portugal. Considerando o grande interesse que suscitaram os cursos 

ministrados pelo Professor Lu Yang, sob a coordenação da Professora Wang 

Suoying, vai a Casa de Macau organizar novos cursos, seguindo o mesmo modelo, 

sendo o Módulo I (Iniciação) de 23 de Outubro de 2019 a 19 de Fevereiro de 2020, 

e o Módulo II (Avançado) de 26 de Fevereiro de 2020 a 24 de Junho de 2020, que 

decorrerão nas instalações da Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 142, às 4as feiras, 

das 18h30 às 20h00. 

 

 

 

Número de participantes por cada módulo: mínimo 8 / máximo 20 

Preço por módulo: Sócios – 100,00 EUR / Não sócios – 150,00 EUR 

IBAN: PT50 0035 0125 0000 0500 5306 4 – C.G.D. 
(obrigatório o envio do comprovativo de pagamento via e-mail) 

e-mail: casademacau@mail.telepac.pt   

Tel. 218 495 342 / Tlm. 961 294 676 
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OBJECTIVOS 

1. Iniciar alunos sem formação anterior na aprendizagem da língua chinesa, estimulando-lhes o 

verdadeiro gosto pela aprendizagem e proporcionando-lhes ao mesmo tempo uma base sólida 

para a continuação da aprendizagem nos anos posteriores. 

2. Conduzir os alunos a entrar no mundo chinês, começando por conhecer a língua chinesa e os 

caracteres chineses, assim como a sua história e as suas características referentes aos domínios 

de fonética, estrutura (gramática e sintaxe), cultura e mentalidade. 

3. Conduzir os alunos a desenvolver simultaneamente as competências de comunicação oral e 

escrita em chinês, no contexto sociocultural, nomeadamente relacionada com os temas de estudo 

adiante apresentados. 

4. Proporcionar aos alunos uma noção geral sobre a China, o seu povo e a sua cultura através da 

abordagem temática e momentos culturais. 

  

TEMAS DE ESTUDO 

Módulo 1 

Fonética chinesa em pínyin (I); Cumprimentos; Identificação pessoal: nome, apelido, profissão; 

Actividades quotidianas; Números; Canções chinesas; Programa informático em chinês.  

Módulo 2 

Fonética chinesa em pínyin (II); Família; Idade; Profissão; Países e línguas; Números 

(continuação); Moedas e compras; Actividades quotidianas; Canções chinesas. 

 

METODOLOGIA 

À luz dos princípios “do simples ao complexo” com "adequada dose semanal" e "ritmo 

progressivo", os alunos aprendem em cada sessão alguns caracteres e algumas frases em chinês. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é composta pela parte oral e parte escrita. 

A avaliação oral é contínua. A avaliação escrita será feita através de um exame no final de cada 

módulo. 

 

PROFESSOR 

O professor Lu Yang é natural de Shanghai. É licenciado em História pela “East China Normal 

University” e mestre em Economia Internacional e Assuntos Europeus pelo Instituto Superior de 

Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Exerce as actividades de docência desde 2008, 

tendo leccionado chinês e português em Portugal e em Shanghai.  


