ESCOLA CULTURAL
INTER
MULTI

E S COL A PORTUGUE S A D E M ACAU

A Escola Portuguesa de Macau recebe, com muito agrado, alunos não
falantes de língua portuguesa, promovendo um ambiente facilitador
da aprendizagem e das relações interpessoais. Deste modo, disponibiliza este curso intensivo em dois grupos etários: do 1º ao 4º ano e do 5º
ao 10º, de forma a poderem integrar as turmas no ensino básico ou
secundário.

Ano Preparatório
O Ano Preparatório destina-se a alunos que, não falando português,
frequentam aulas intensivas de língua portuguesa durante um ano
letivo, entre os meses de setembro e julho. Este Ano Preparatório tem
de forma a permitir-lhes, no ano letivo seguinte, integrar os planos de
estudos curriculares desta Escola.
Com uma carga semanal de 14 tempos letivos, os alunos do Ano Preparatório aprendem, diariamente, a língua portuguesa com professores
estrangeira. Em pequenos grupos, os discentes descobrem a língua
portuguesa com colegas que partilham as mesmas competências e
seus ritmos e capacidades individuais.
É tarefa do professor criar um ambiente facilitador da aprendizagem,
procurando com eles estabelecer uma relação de afetividade e
promovendo
contexto socioescolar.

Vem aprender P

Paralelamente a estes grupos de reduzida dimensão, os estudantes estão
integrados em turmas com colegas da mesma faixa etária, o que não só
aumenta a exposição à língua, como também promove o seu desenvolvimento socioafetivo, condição essencial para que se sintam seguros nas
suas aprendizagens.
Para além das aulas de Português no Ano Preparatório, os alunos
frequentam outras disciplinas do currículo que não lhes exigem o
domínio da língua, como o Mandarim, o Inglês, a Música, as Tecnologias,
a Educação Física e as Artes. São ainda incentivados a participar em
atividades extracurriculares, quer desportivas, quer culturais.
Uma vez que o objetivo deste curso intensivo é a aprendizagem de
competências de língua, os alunos apenas são avaliados nas aulas de
Português – Ano Preparatório –, na componente oral e escrita. A
aprendizagem de uma língua estrangeira é um processo rico e complexo
que requer tempo e dedicação; é, pois, fundamental que o aluno esteja
determinado a aprendê-la.

Projeto piloto: Turma de Português Língua Não Materna de 1° ciclo
No presente ano letivo, encontra-se a decorrer um projeto piloto: uma
turma de 1.°ciclo com alunos de diferentes nacionalidades que se encontram a iniciar a aprendizagem do Português, a partir do 1.° ano de
escolaridade. Nesta turma, iniciam a aprendizagem do Português
oralmente, bem como da leitura e da escrita, sendo também abordados os
conteúdos curriculares das restantes disciplinas. A turma é constituída
por um pequeno grupo de alunos, facto que potencia a aprendizagem,
uma vez que é feito um acompanhamento muito próximo do aluno.

