
 

 
 

INSTITUTO CONFÚCIO DE MEDICINA CHINESA  
NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 
EMENTA DOS CURSOS DE MANDARIM 

 
                                                        普通话课程教学大纲 

Mandarim 1 
Ementa: Estudo do sistema fonético (consoantes, vogais e seus tons). Como 
cumprimentar e se apresentar. Como falar sobre o dia a dia. Vocabulário relativo à 
família e ao trabalho. Introdução aos caracteres chineses. Introdução a aspectos 
culturais da China. As aulas incluem tarefas nas quais os alunos devem integrar 
conhecimentos linguísticos e culturais. Por meio de atividades de compreensão oral e 
expressão oral, os alunos são incentivados a atingir metas em cada tópico de estudo. 
Ao final da disciplina, o estudante terá adquirido um vocabulário de 150 palavras e será 
capaz de falar sobre os tópicos quotidianos em chinês，por exemplo：idade, trabalho, 
tempo, data e hora. 
Material: 《HSK 1 Standard Course》        
Pré-Requisito: Não há                                      

 
 

汉语 1 
教学内容: 汉语语音 (声母、韵母、声调)；问候、自我介绍； 谈论日常生活，
学习与家庭和工作相关的词汇；汉字简介；中国文化简介。课程包括学生对语

言和文化知识的综合运用。通过听力和口语活动，鼓励学生达到各个话题的学

习目标。课程结束时，学生可以掌握150个词汇，可以用汉语就年龄、工作、
时间、日期、天气等话题进行交流。 
材料：HSK 1 标准课程 
条件：零基础 

 
 

Mandarim 2 
Ementa: Como falar sobre o dia a dia. Vocabulário relativo a viagens, esportes e 
trabalho. Adjetivos, preposições e advérbios. Temas culturais como o Ano Novo, 
Festivais etc. As aulas incluem tarefas nas quais os alunos devem integrar 
conhecimentos linguísticos e culturais. Ao final da disciplina, o estudante terá 
adquirido um vocabulário de 300 palavras e será capaz de falar sobre os tópicos 
quotidianos em chinês. 
Material: HSK 1 Standard Course                   
Pré-Requisito: Os alunos devem ter feito o curso de mandarim no nível 1 ou ter feito 
curso de mandarim de, pelo menos, 60 horas. 

 



汉语 2 
教学内容:谈论日常生活，学习关于旅游、运动和工作的词汇，形容词、介词和
副词；文化主题，如中国新年、节日等。课程包括学生对语言和文化知识的综

合运用。课程结束时，学生可以掌握300个词汇，可以用汉语就日常话题进行
交流。  
材料：HSK 1标准课程 
先决条件：学生必须参加1级的普通话课程或参加至少60小时的普通话课程。 

 
 

Mandarim 3 
Ementa: Como falar sobre o dia a dia. Vocabulário relativo a viagens, esportes e 
trabalho. Adjetivos, preposições e advérbios. Temas culturais como as maneiras  à mesa 
dos chineses etc. As aulas incluem tarefas nas quais os alunos devem integrar 
conhecimentos linguísticos e culturais. Ao final da disciplina, o estudante terá 
adquirido um vocabulário de 100 palavras e será capaz de falar sobre os tópicos 
quotidianos em chinês. 
Material: 《HSK 2 Standard Course》 
Pré-Requisito: Os alunos devem ter feito o curso de mandarim no nível 2 ou ter feito 
curso de mandarim de, pelo menos, 120 horas. 

 
 

汉语 3 
教学内容:谈论日常生活，学习关于旅游、运动和工作的词汇，形容词、介词和
副词；文化主题，如中国人的餐桌礼仪等。课程包括学生对语言和文化知识的

综合运用。课程结束时，学生可以掌握100个词汇，可以用汉语就日常话题进
行交流。  
教师:田诗园 
教材: HSK 2标准教程 
受众：学习过HSK标准教程一级课程，或者有120学时以上的汉语学习者。 

 
Mandarim 4 

Ementa: textos por cena (como escritório, sala de aula, shopping, família, etc.); Mais 
exercícios de diálogos mais próximos do cotidiano; Estresse em palavras polissilábicas, 
estresse gramatical e estresse lógica; caracteres únicos comuns e radicais; Temas 
culturais comunicativos, incluindo maneiras chinesas à mesa, cultura do chá chinês e 
Ano Novo Chinês, etc. Incentive os alunos a aplicar o que aprenderam em situações da 
vida real. Ao final do curso, os alunos terão dominado 600 vocabulários e poderão se 
comunicar em chinês sobre mais tópicos do cotidiano. Ao final da disciplina, o 
estudante terá adquirido um vocabulário de 600 palavras e será capaz de falar sobre os 
tópicos quotidianos em chinês. 
Material: HSK 2 Standard Course 
Pré-Requisito:Os alunos devem ter feito o curso de mandarim no nível 1, nível 2 e 
nível 3, ou ter feito curso de chinês de pelo menos 180 horas. 

 
 
 
 



汉语 4 
教学内容: 分场景的课文（如办公室、教室、商场、家庭等）；更多的以及更
加贴近日常生活对话练习；多音节词语的重音、语法重音和逻辑重音；常见独

体字以及偏旁；交际性文化主题，包括中国餐桌礼节、中国茶文化和中国的新

年等。鼓励同学们在实际生活场景中运用所学内容。课程结束时，学生可以掌

握600个词汇，可以用汉语就更多的日常话题进行交流。  
教材: HSK 2标准教程 
受众：学习过汉语一级、二级和三级的学生，或者有180学时以上汉语学习
者。 

 
Mandarim 5 

Ementa: Textos e ensaios baseados em cenas com maior extensão e dificuldade; 
desenvolver a capacidade dos alunos de se expressar em parágrafos; provérbios 
chineses comumente usados, que podem aumentar o conhecimento cultural dos alunos 
e despertar o interesse dos alunos; 4 temas culturais, incluindo chinês tradicional 
esportes, vestido de noiva chinês, aniversário chinês, presentes chineses etc. Ao final 
do curso, os alunos terão dominado 600 vocabulários e poderão se comunicar em chinês 
sobre mais tópicos do cotidiano. Ao final da disciplina, o estudante terá adquirido um 
vocabulário de 600 palavras e será capaz de usar as palavras e frases que aprenderam 
para escrever redações curtas para expressar seus pensamentos. 
Material: HSK 2 Standard Course e HSK 3 Standard Course 
Pré-Requisito: Os alunos devem ter feito o curso de mandarim no nível 1, nível 2, 
nível 3 e nível 4, ou ter feito curso de chinês de pelo menos 240 horas. 

 
汉语 5 

教学内容: 长度与难度增加的分场景课文和短文；培养学习者的成段表达能
力；介绍构字方法等知识（指事字、会意字、形声字等）；旧字新词，通过学

过的字词生成新词；常用汉语俗语，增加学习者的相关文化知识，也可以引起

学习者的兴趣；4个文化主题，包括中国传统运动，中式婚礼服装、中国人的
生日、中国人的礼物等。课程结束时，学生可以掌握600个词汇，可以用所学
词句写成短文表达自己所想。  
教材: HSK 2标准教程、HSK 3标准教程 
开课时间： 
受众：学习过汉语一级、二级、三级和四级的学生，或者有240学时以上汉语
学习者。 

 
 


