ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA PORTUGUESA DE MACAU

Programa de Aperfeiçoamento Linguístico de Mandarim em Shanghai / 2019
Mandarin Linguistic Improvement Program in Shanghai/2019
A Escola Portuguesa de Macau, em parceria com a APEP, volta a disponibilizar em 2019
aos alunos de mandarim do 8º ao 12º ano de escolaridade da Escola Portuguesa de
Macau, a possibilidade de participarem no Programa de Aperfeiçoamento Linguístico de
Mandarim a realizar durante a primeira metade do mês de Julho de 2019, com o
objectivo de aplicar, desenvolver e aperfeiçoar a aprendizagem do Mandarim por via da
imersão

na

Universidade

de

Estudos

Internacionais

de

Shanghai

(http://en.shisu.edu.cn/).
The Macau Portuguese School, together with APEP, provides in 2019 to the students
from 8th to 12th grade the possibility to participate in the Mandarin Linguistic
Improvement Program, which will take place during the first half of July 2019, with the
objective of improving and developing Mandarin language through cultural immersion at
the Shanghai International Studies University (http://en.shisu.edu.cn/).

O período do programa poderá variar entre 10 a 12 dias e terá um custo de
aproximadamente ¥7.150,00 (sete mil cento e cinquenta Yuans) por aluno, ao qual
acrescerão o valor das viagens e o dos vistos de entrada na República Popular da China,
tudo a ser suportado pelos interessados.
The program will take 10 to 12 days and have a cost of approximately ¥7,150.00 (seven
thousand one hundred and fifty Yuan) per student, plus the costs of travels and PRC
visa, which shall be borne in its entirety by the participants.
Este programa, que será acompanhado pelo professor Jason, só poderá realizar-se com
um mínimo de 12 alunos participantes, pelo que muito se agradece, desde já, a quem
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esteja interessado, que proceda, tão breve quanto possível, e até ao final do mês de
Fevereiro

de

2019,

à

respectiva

pré-inscrição

através

do

email

apep.macau@gmail.com.
This program, which professor Jason will coordinate and escort, can only take place with
a minimum of 12 participants. As such we request to all students and respective parents
that may be interested in participating to send an email to apep.macau@gmail.com until
the end of February.
Caso os potenciais interessados necessitem de mais algum esclarecimento, agradecemos
que contactem a APEP ou o professor Jason.
Should you require more information on this program please contact APEP or professor
Jason.
Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Direcção

Sincerely,

The President of the Board

Filipe Regêncio Figueiredo
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