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FICHA DE UNIDADE CURRICULAR 

Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém                                     Ano letivo 2017/2018 

School: Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém             Academic Year 2017 / 2018 

 

 

 

 

Distribuição de Horas de Contato por tipo de Ensino 

Total Teórico Teórico/Prático 
Prático e 
Laboratorial 

Trabalho 
de Campo 

Seminário Orientação Tutorial 

45h  45h 
 

    

 

Distribution of Contact Hours by type of education 

Total theoretical 
theoretical / 
practical 

practical and 
Laboratory 

Field Work seminar Tutorial 

45h 
 

 45h     

 

Docente Responsável / Teacher in charge Correio eletrónico / Email 

Isabel Messias Isabel.messias@esg.ipsantarem.pt 

Outros Docentes / Other Teachers  

  

  

 

 

 

Código Área Científica ECTS Obrigatória/Optativa Semestre Ano Curricular 

 CSH 5,0 Optativa 1º 2017/18 

Code Scientific Area ECTS Compulsory /Elective Semester Academic Year  

 CSH 5,0 Elective 1st  2017/18 

Ficha de Unidade Curricular / Área Temática: Língua Portuguesa 

  

Sheet Course / Thematic Area: Portuguese Language 

  

Sistema de Garantia da Qualidade 
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Objetivos de Aprendizagem (conhecimento, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes) 

Os Objetivos desta unidade curricular são: 

 Tendo como finalidade uma abordagem comunicativa, esta unidade centra-se, por um lado, 

na aquisição de regras gramaticais, visto que os estudantes não possuem conhecimento 

suficiente da língua portuguesa, para manterem uma conversa fluente; por outro lado, na 

aquisição lexical. Serão apresentadas estruturas básicas, de uma foma simples, de forma a 

não comprometer a linguagem com estruturas demasiado complexas. Os conteúdos 

programáticos foram selecionados tendo em conta a sua vertente prática, uma vez que, 

para a maioria dos estudantes, é o primeiro contacto com a Língua Portuguesa. 

 Preparar os estudantes para as diferentes skills da Língua Portuguesa  – expressão oral, 

expressão escrita, compreensão oral e escrita, aperfeiçoando assim as suas competências 

de comunicação.  

 Ajudar os estudantes nas diversas atividades a realizar no seu dia-a-dia, as quais ajudarão a 

desenvolver as competências linguísticas necessárias para a sua vivência +quer a nível 

académico quer a nível informal. 

Learning outcomes of the curricular unit:  

The objectives of this course unit are: 

 Based on a communication approach, this Unit is focused, on the one hand, in grammar 

acquisition, as the students do not have enough knowledge of the Portuguese language to 

maintain a fluent conversation; on the other, on lexical and functional acquisition. Basic 

structures will be presented in a simple way, so that the ability to communicate will not be 

affected by more complex structures. The learning contents were selected based on their 

utility to the students, given the fact that, in most cases, this is their first contact with the 

Portuguese Language.  

 To prepare the students for the different skills of the Portuguese language – speaking, 

writing, listening and reading, thus improving their ability to communicate in Portuguese. 

 To help students to perform their daily activities, developing their language skills that will 

be necessary for their academic or informal life.  

Conteúdos programáticos: 

 Identificação e dados pessoais 

 Descrição de objetos  e pessoas 

 Breves fórmulas sociais 

 Atividades do quotidiano 

 Desporto e tempos livres 

 Compras 
 

 Comida e alojamento 
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 Fazer pedidos e perguntar preços 

 Oferecer e pedir ajuda 

 Compreender instruções 

 

Conteúdos gramaticais: 

 

 Pronomes (pessoais; interrogativos; reflexos;  possessivos; demonstrativos; 

indefinidos) 

 Artigos (definidos; indefinidos) 

 Nomes 

 Adjetivos 

 Preposições (tempo; movimento) 

 Locuções prepositivas 

 Advérbios 

 Verbos e estruturas verbais 

 Expressões de cortesia 

 Expressóes de tempo 

 

Syllabus: 

 

 Personal Identification 

 Describing people and things 

 Greetings 

 Daily routine 

 Sports and hobbies 

 Shopping  

 Food and lodging  

 Ask for things and their prices 

 Offering and asking for help  

  Understanding instructions 

 

Grammar: 

 Pronouns (personal; interrogative; possessive; demonstrative; reflexive; indefinite) 

 Articles (definite and indefinite) 

 Nouns 

 Adjectives 

 Prepositions (time and movement) 

 Prepositional phrases 

 Adverbs 

 Verbs and verbal structures 

 Expressions of cortesy 

 Time expressions 
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Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos da Unidade 

Curricular 

 

A elaboração dos conteúdos programáticos desta unidade curricular teve em conta a 

necessidade de fornecer aos alunos as competências linguísticas essenciais que lhes 

permitam ultrapassar as dificuldades que se lhes colocam na utilização da Língua 

Portuguesa, num contexto académico e pessoal. Neste sentido, os alunos vão fazer 

exercícios de leitura e escrita para, permitir a aquisição de vocábulos e expressões 

adequadas à vida pessoal. Também vão executar exercícios escritos relacionados com o 

domínio das estruturas gramaticais da língua. A produção de textos orais e escritos 

permite o alargamento do léxico, bem como o desenvolvimento da capacidade individual 

de compreender e gerir as ocorrências próprias do dia-a-dia. 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 

 

The contents of this Curricular Unit aim at providing the students with the skills to deal 

appropriately with day-to-day situations in which the use of the Portuguese Language is 

required. To achieve this results, students will do reading and listening exercises with 

relevant texts to facilitate the acquisition of words and expressions necessary for everyday 

situations. They will also produce oral and written texts to consolidate their knowledge of 

grammar and enhance their Portuguese Language skills for day-to-day life. 

 

Metodologia de Ensino (Avaliação incluída) 

 
Os métodos utilizados nesta unidade curricular serão centrados no aluno e baseados em 

trabalho com um desenvolvimento progressivo da dificuldade dos exercícios aplicados para 

incentivar o desenvolvimento da escuta ativa e capacidades orais, bem como atividades de 

leitura e escrita, apropriadas para o seu nível. Assim, os alunos participarão de atividades 

individuais e em grupo orais espontâneas para incentivar a fluência.  

 

AVALIAÇÃO: 
- Teste escrito: 75% 
- presença,  participação e fluência: 15% 
 

 



                         

MOD.66- 04/02/2015- Edição 02  Página 5 de 6 

 

Teaching methodologies: 

The methods used in this curricular unit will be student-centred and task based with a 

progressive development of the difficulty of the exercises applied to encourage the 

development of active listening and speaking skills, as well as proficient reading and 

writing activities appropriate for their level. Thus students will participate in spontaneous 

individual and group oral activities to encourage fluency.  

 
EVALUATION: 
 

- Written Test 75%  
- Presence and Participation: and fluency: 15% 

 

Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos de Aprendizagem 

da Unidade Curricular.  

A produção de exercícios orais e escritos e a capacidade de compreender o que é dito 

numa língua que não é a língua mãe, será a metodologia adequada ao desenvolvimento das 

capacidades de aquisição e desenvolvimento de uma segunda língua. As vertentes de 

escrita, de compreensão e de produção oral de textos, contempladas durante o curso, 

ajudarão os aprendentes a utilizar uma outra língua e a ser capazes de resolver situações 

de cariz linguístico com as quais, eventualmente se possam confrontar. As aulas, com uma 

forte vertente prática, serão o suporte necessário para o desenvolvimento de 

competências linguísticas a ser aplicadas, em contextos pessoal e académico. 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning 
outcomes 

 
The production of oral and written exercises and the ability to understand what is said in 

a foreign language, namely taking into account a specific context, will be the 

methodology adequate to the development of the abilities of language acquisition. 

Writing, reading, understanding and speaking skills, developed during the course, will 

help the learners to use a language other than their own and be able to solve language 

situations which they may face in their daily lives. The classes, with a strong practical 

character, will function as the support needed to the development of language skills to be 

used in a personal or academic environment. 
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Bibliografia Principal/ Bibliography:  

Grammar:  

 http://www.fnac.pt/Gramatica-do-Portugues-Actual-Jose-de-Almeida-Moura/a68227~  

 Dicionário da Língua Portuguesa da Porto Editora - com Acordo Ortográfico 

 Grande Dicionário da Língua Portuguesa. Lisboa, José Pedro Machado, Circulo de 

Leitores 

Web Resources:  

https://www.linguee.com/english-portuguese 

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/ 

Instituto Camões http://www.instituto-camoes.pt/ 

 

Books:  

OLIVEIRA, Carla; COELHO, Luísa; BALLMANN, Maria José. Aprender Português – Português para 

Estrangeiros. Texto Editores, Lda., 2006 
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