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Programa para os cursos 1º Semestre de 2021 

Título do Curso Curso Intensivo de Conversação e Escrita em Português 

para Estrangeiros – nível A1 

Apresentação do Curso  Curso intensivo de língua portuguesa para estrangeiros que 

necessitem iniciar seus estudos sobre a língua, visando a 

construir os elementos básicos sobre os campos vocabulares 

urgentes, tempos verbais que possibilitem falar do passado, 

bem como descrever ou apresentar o seu presente e 

cotidiano ou fazer planos para o futuro.  

Este curso é intensivo e preparatório para o estudante poder 

cursar o nível B1 (extensivo), assim, poderá inscrever-se no 

nível B1 também. 

Docente Responsável Profa. Dra. Rosane de Sá Amado 

Ministrante(s) Profa. Me. Paola de Souza Mandalá 

Público-alvo Estudantes regularmente matriculados nas unidades da USP, 

com ou sem conhecimento de estruturas gramaticais em 

português, que ainda estão se iniciando na recepção e 

produção de textos orais. 

Carga horária 08h 

Modalidade Intensivo e on-line 

Segunda a sexta-feira das 14:00 às 15:30 

Período de oferecimento De 12 a 16/04/2021 
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Objetivos Gerais Construir as primeiras noções linguísticas para a 

comunicação emergencial. 

Objetivos Específicos Utilizar a língua portuguesa para apresentar-se, compreender 

frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com 

áreas de prioridade imediata; falar das atividades cotidianas 

do presente, falar sobre fatos do passado, comunicar-se para 

poder deslocar-se por São Paulo e pelo campus da Cidade 

Universitária; ser capaz de se comunicar em tarefas simples 

e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação 

simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e 

habituais, poder descrever de modo simples a sua formação, 

o meio circundante e, ainda, tratar de assuntos relacionados 

com necessidades imediatas. 

Justificativa Oferecer um curso intensivo preparatório para ingresso no 

nível B1, extensivo.  

Conteúdo Programático  Alfabeto da língua portuguesa 

 Auto apresentação + presente do indicativo 

 Atividades cotidianas + horas + números 

 O campus da Cidade Universitária + palavras de 

localização + futuro 

 A cidade de São Paulo + traçado urbano + pretérito 

perfeito 

 

Metodologia 

Realização de exercícios orais e escritos de material didático 

com o conteúdo programático descrito acima e elaborado 

pela área de português do CIL-USP. 

 

Avaliação 

Apresentação oral em língua portuguesa, contendo:  

 Apresentação pessoal e acadêmica 

 Informações sobre a própria vida em São Paulo 
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Critérios para aprovação   Frequência mínima: 75% 

 Entrega das atividades propostas 

 Realização de apresentação oral 

Frequência mínima 75% 

Oferecimento Centro Interdepartamental de Línguas – FFLCH/USP 

Número de vagas por turma 15 vagas 

Pré-Requisitos Nível elementar ou iniciante em língua portuguesa 

Teste de Nível 06/04/2021 

Envio de questionário/teste de nível por e-mail aos 

candidatos inscritos 

Bibliografia APOSTILA DO CURSO (fornecida ao estudante) 

MANDALÁ, P. “Língua Portuguesa para Estrangeiros – nível 

A1”  

Bibliografia Complementar 1. GRAMÁTICA: 

CUNHA,C. Gramática do português contemporâneo. Edição 

de bolso. Rio de Janeiro: Lexicon: Porto Alegre: L&PM, 

2008.Organização de Cilene da Cunha Pereira. 

2. LIVRO DE CONJUGAÇÃO DE VERBOS: 

RYAN, M. A. F. C. Conjugação dos verbos em português. 

Prático e eficiente. 8. ed., São Paulo: Ática, 1991, 176 p. 

3. DICIONÁRIO MONOLÍNGUE: 

HOUAISS, Antonio. Míni dicionário Houaiss da língua 
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portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 

Versão on-line: http://www.dicio.com.br/houaiss/ 

Informação Relevante Curso realizado excepcionalmente na modalidade on-line 

devido à pandemia. 

Este curso é intensivo e preparatório para o estudante poder 

cursar o nível B1 (extensivo), assim, poderá inscrever-se no 

nível B1 também. 

 

 

 

 


