
Coordenação: Isabel Fernandes Silva | Maria João Tomás

Apresentação: O árabe e o português são línguas com estruturas muito diferentes, o que representa um desafio 
acrescido aos inúmeros falantes de árabe actualmente a residir em Portugal, para quem o conhecimento suficiente 
da língua portuguesa e a certificação desse conhecimento são um dos requisitos para concessão de autorização 
de residência permanente ou de nacionalidade portuguesa por naturalização, de acordo com a legislação em vigor. 
Considerando que a prova de conhecimento da língua portuguesa pode ser feita através de certificado de habilitação 
emitido por estabelecimento português de ensino particular, este curso representa uma oportunidade de aprendizagem 
e certificação de conhecimentos de língua portuguesa. As aulas de língua serão complementadas por sessões sobre 
cidadania (sistema jurídico português), o que representa uma mais-valia para os participantes. 

Destinatários: Falantes de Árabe residentes em Portugal.

Objetivos: Níveis A1 e A2: Auxiliar, da forma mais adequada, os falantes de árabe residentes em Portugal a conseguirem 
realizar as tarefas essenciais de cidadania | Facultar, nas aulas de língua, o vocabulário mais frequente e simples, 
que permita, pela compreensão oral e pela compreensão escrita, dar seguimento às pretensões mais básicas de 
aculturação a uma realidade social enormemente distinta | Introduzir, nas aulas de cidadania, os direitos e deveres 
fundamentais dos cidadãos, nomeadamente, através da análise de documentos com relevância jurídica do dia-a-dia | 
Dotar os aprendentes de língua portuguesa de instrumentos simples, recorrendo a aulas de língua, operacionalizando-
as nas aulas práticas de cidadania.

Duração: 150 horas - 75 horas (Nível A1) + 75 horas (Nível A2) | ECTS: 12 - 6 (Nível A1) + 6 (Nível A2)

Calendário: Setembro de 2018 (Nível A1) | Fevereiro 2019 (Nível A2) | Horário: das 12h00 às 15h00 em dias a definir

Candidatura: 50€ | Inscrição: 50€ | Seguro escolar: 20€ | Certidão de habilitações: 25€

Língua Portuguesa para Falantes de 
Árabe - Níveis A1 e A2
                                                                           2018 | 2019

Inscrições | Informações: academy.autonoma.pt



Propinas: 800€
Condições de pagamento: Pagamento faseado em 2 mensalidades ou pronto pagamento com 3,5% de desconto.

Documentação necessária: Boletim de candidatura online; fotocópia do Passaporte; fotografia a cores tipo passe; 
Cartão de contribuinte.
(a) Consulte academy.autonoma.pt 
A candidatura só será validada mediante pagamento da mesma e entrega (no prazo máximo de 30 dias) de toda a documentação solicitada. 
A não entrega dos documentos mencionados invalida a inscrição e impossibilita a frequência do curso.

PLANO CURRICULAR

Módulos Docentes Horas ECTS

Nível A1

Língua Portuguesa 1 – Língua e Cultura Abdeljelil Larbi 48 4

Língua Portuguesa 1 – Cidadania (Sistema Jurídico Português) Maria João Tomás 27 2

Nível A2

Língua Portuguesa 2 – Língua e Cultura Abdeljelil Larbi 48 4

Língua Portuguesa 2 – Cidadania (Sistema Jurídico Português) Maria João Tomás 27 2

Total 150 12

Contacte-nos
215 800 952
academy@autonoma.pt

http://autonoma.pt/academy/home.asp

