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EMENTA DOS CURSOS 
 

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. 
 
 

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。 
 
 
 

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. 
 
 

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。  
 



 
Introdução à Medicina Tradicional Chinesa 

Ementa: Histórico e Base Filosófica da Medicina Tradicional Chinesa. Os pilares da 
Medicina Tradicional Chinesa. Os 5 elementos. O qi. Tipos de diagnóstico. 
Introdução a práticas da Medicina Chinesa: os chás e a dieta; acupuntura; tuiná, tai 
chi chuan; gua sha; moxibustão; ventosas; ervas medicinais; cosmetologia medicinal 
chinesa. Formas de se preservar a saúde. Ao final do curso, o estudante terá adquirido 
um conhecimento panorâmico sobre Medicina Tradicional Chinesa. 
 
 

孔子学院中医课程班 
认识中医. 五行. 什么是气？闻诊识病. 中医诊断与治疗. 未来中医的发展. 中药
和方剂常识. 药茶、药膳. 什么是针灸. 什么是经络穴位. 什么是经络养生. 砭石
治病与养生. 艾灸治病与养生. 刮痧治病与养生. 最常见的保健穴位. 太极拳. 饮
食养生. 四季养生. 情志养生. 中药美容. 针灸美容. 如何用好中医技术     
 


