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Programa 

 
Conteúdos programáticos: 
Serão privilegiados os seguintes conteúdos linguísticos: 
NOÇÕES: de tempo e de espaço, de causa e de efeito; de movimento, de comparação e de 
graus; de frequência e de sequência. 
FUNÇÕES: identificar-se, apresentar-se, cumprimentar, agradecer, pedir, aceitar, rejeitar, 
pedir e dar informações, falar das suas preferências, dos seus gostos e do tempo, falar do 
seu corpo, da sua saúde, das suas dificuldades, descrever pessoas, caracterizar espaços, 
narrar, exprimir desejos, reclamar, falar do passado, relatar acções habituais e 
acontecimentos… 
 
Conteúdos temáticos: 
 

• Identificação pessoal 
• Agregado familiar e sentimentos 
• Habitação 
• Meios de transporte 
• Tempo real / horas / minutos / segundos 
• Dias da semana / meses e estações do ano 
• Tempo atmosférico 
• Profissões e trabalho 
• Desporto / Tempos livres / lazer 
• Rotinas / Actividades habituais / Narrativas de vida. 
• Regiões e Paisagens de Portugal 
• História e Culturas de Portugal 
• Contextos Administrativos e Políticos. 
 

 
Destinatários 
 
Este curso intensivo destina-se a cidadãos estrangeiros, imigrantes, trabalhadores e 
estudantes, de todas as nacionalidades, desejosos de iniciar um estudo sistematizado da 
Língua e da cultura portuguesa para melhorar as suas competências de comunicação e 
facilitar a sua integração sócio-cultural.  
 
 
Datas de funcionamento 
De 03 de Novembro a 2 de Fevereiro 
De 1 de Março a 24 de Maio 
 



 
Horário 
Todos os Sábados, excluindo feriados e períodos de férias escolares. 
 
As opções são: 

Manhã: 09.30h – 12.30h 
Tarde: 14H30 – 17H30 

 
 
Bibliografia: 
Oliveira, C. et alii – Aprender Português; Lisboa; Texto Editores; 2006. 
 
(As aulas serão leccionadas em Português com recurso à língua inglesa e à língua francesa) 
 
 
Exames oficiais do Centro de Avaliação do Português Língua Estrangeira: 
 

O curso de LCP para cidadãos estrangeiros pretende também preparar os alunos para 
poderem realizar um exame e obter um diploma reconhecido internacionalmente. 
 
No final do curso os alunos são convidados a realizar um exame para obtenção do 
Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira (CIPLE) junto do Centro de Avaliação 
de Português Língua Estrangeira (CAPLE) com representação na ESE de Setúbal. 
 

 
 
 
 
 
Mais informações: 
 
Escola Superior de Educação de Setúbal 
Gertrudes Barradas 
Campus do IPS 
Estefanilha 
2914-504 Setúbal 
� 265710860 
� �������������	
��	�� 
http://www.ese.ips.pt 
 
 
Preço: 500€ 
Formas de Pagamento: 250€ no acto de inscrição 
                                       250€ até fim de Fevereiro 
                                        


