
 
 

EMENTAS DOS CURSOS DE MANDARIM 

 
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. 

Professor: Professor(a) a definir, Professor(a) da Tianjin Foreign Studies University, 
China 

Material: HSK 1 Standard Course 

Pré-Requisito: não há 

 

 

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. 

Professor: Afonso Li 

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. 

 



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. 

Professor: Professor(a) a definir, Professor(a) da Tianjin Foreign Studies University, 
China 

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. 

 
 

Mandarim 4 

Ementa: Como falar sobre o dia a dia. Vocabulário relativo a comidas, lugares e 
esportes. Adjetivos, preposições e advérbios. Temas culturais como os festivais 
chineses、a cultura do chá chinês 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 150 palavras e será capaz de falar sobre os 
tópicos quotidianos em chinês，por exemplo，fazer compras, fazer pedidos em 
restaurante. 

Professora: Ivone Tian 

Material: HSK 2 Standard Course 

Pré-Requisito: Os alunos devem ter feito o curso de chinês no nível 3 ou ter feito curso 
de chinês de pelo menos 180 horas. 

 

 

 

 

 


