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Inicioçõo oo Português Línguo Nõo Moterno
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. Monuol "Folos Pottuguês?"
O monuol, disponível poro os níveis de proficiêncio

A1-A2, é complemenlodo por um CD Óudio, que

obronge todos os diólogos e exercícios orois
presentes no monuol.

. Guio do Professor "Folos Português?"
O Guio do Professor opresento explicoções e
sugestões de exploroçõo dos diferenïes temos
do monuol.

. Curso "Folos Português?" no Internet
Este curso interocfivo estÓ disponível no siÍe

www.escolovirfuol.pt poro os níveis de proficiêncio

Al-A2 e pode ser frequenlodo em regime de

e-leorning. O curso opresento umo soluçõo
totolmente inovodoro, oliondo os mois ovonçodos

ïecnologios multimédio òs metodologios de
oprendizogem mois eficozes.

. Curso "Folos Português?" em CD-ROM
O curso interoclivo estó tombém disponível em
formoto CD-ROM poro os níveis de proficiêncio

Al-42.
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Folos Português? I Guro do Protessor

Noto Prêvio
A divulgação da língua e cultura portuguesas assìm como a integração do português como

ríngua não materna em currícuros estrangeiros e nacionais são fortes apostas da política cultural

doGovernoportuguês,nomeadamentepntodosIuso-descendentesedosimtgrantes.

o manuar Faras português? Níveis A'-A2Juvenir vai ao encontro destes obiectivos, destr-

nando_se a todos os jovens que, em p_ortugal ou no estrangeiro, rniciam a sulaprendrzagem do

português como ringulnio.ur"rna Todos os conteúdo'ão proiecto Falas Português? estão

de acordo com o o-uaoro Europeu comum de Referência para as Línguas e com o ouadro de

Referência para o Ensino Português no Estrangeiro'

Aosprofessores,alunosepaissãoco|ocados,hojeemdia,enormesdesafiosnoqueres-
peita ao processo de ensino-uprunOi'ug"Ã O" português como língua não materna' Efectiva-

mente, face à grande heterogeneidade"quer de contextos onde o ensino da língua surge' quer

dos níveis de domínio da ríngua por parte de arunos e professores, é tmportante desenvolver

materìais originars, varlados e motivadores que, numa perspect|Va plurilingue e p|uricultural,

contribuam para a melhorìa do processo de ensino-aprendizagem'

o manual Falas português? é composto por 11 capítulos, organizados em torno de diferen-

tes temas, que apresentam histó'lu' e Ár,,ttipto' exercícios' Inclui também págìnas relatìvas a

festividades e notas gramatìcais. Arém do Gura do professor, que oferece expricaçóes e suges-

tÕes de exploração dos dìÍerentes temas abordados, o Áanual é complementado por um cD

áudio que engloba todos os diálogos e exercícios orals'

Na página da Internet são disponibilizados' em formato

digitar, vários materiais de apoio uo il*í--.o,r.,o o poFoo Guia do professor e as faixas do

Or1ïïH:ïï::t::ìe 
projecro responda eficazmente às necessìdades sentidas por todos os

intervenientes no processo, facilitando a aprendìzagem do português nos diversos países do

mundo e contrrbua para a integração rápida e eficaz dos arunos estrangeiros que se encontram

a estudar em Portugal'
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Guio do Professor

Algumos sugestões poro umo moior efectividode
no processo de ensino-oprendizogem

à Elaborar testes de diagnóstico de nível de domínio da língua portuguesa nas suas diferentes
competências e aplicá-los a fim de identificar áreas de incidência.

) Ter presente as indicaçÕes e directivas constantes nos diversos documentos, tais como:
"Auadro Europeu Comum de Referêncìa para as Línguas"; "Ouadro de Referência para o
Ensino Português no Estrangeiro"', documento orientador "Português Língua Não Materna

no Currículo Nacional - Programa para lntegração dos alunos que não têm Português como
Língua Materna "l, entre outros, que orientam, de forma mais específica, nesta temática.

à Procurar conhecer os traços gerais da língua materna dos alunos. Os documentos "Línguas

em análise" (http://www.iltec.pt/divling/cd_2005.htm1), para além de fornecerem exemplos
concretos sobre o crioulo, mandarim, ucraniano e guzerate, disponibilizam um modelo de

referência para a auto-aprendizagem por parte dos professores.

) Procurar conhecer os diferentes e pertinentes estudos no que refere ao ensino do Portu-

guês, como língua não materna, feitos em Portugal e no estrangeiro, muitos deles já disponí-
veis na Internet.

) Incentivar o aluno a recorrer, quando possível, ao Portefólio Europeu de Línguas (para o qual
já existe a tradução da grelha e dos descritores para ucraniano, mandarim e crioulo cabo-ver-

dianoz), preenchendo-o e completando-o ao longo do seu percurso escolar.

à Avaliar e procurar sempre compreender a origem ou causa do erro que surge numa livre pro-

dução escrita ou oral do aluno, para mais facilmente identificar as características comuns e

divergentes da língua materna do aluno e da língua portuguesa, no sentido de facilitar o pro-

cesso de ensino-aprendizagem.

Algumos indicoções poro o utilizoçõo deste rnonuol

à Tendo em conta a heterogeneidade de situaçoes e contextos onde é leccionado o Português,

como língua não materna, o professor deverá adequar e conjugar o mais possível a utilização

deste material de apoio com outros, no sentido de ir ao encontro dos interesses e necessida-

des específicos do seu grupo de alunos, não sendo, deste modo, o manual escolar enten-
dido como o único meio de apoio para o ensino e a aprendizagem de Português.

) Independentemente do(s) método(s) de ensino de língua não materna utilizado(s) pelo pro-

fessor, é fundamental ter presente que as tarefas propostas aos alunos serão sempre mais

efectivas e mais bem-sucedidas se tiverem um propósito, uma intenção comunicativa e uma

necessidade real de transmitir alguma coisa aos outros.

à O manual veicula possíveis realidade e cultura portuguesas, que se manifestam no vocabulá-
rio, hábitos, costumes, entre tantos outros domínios culturais, não obstante a diversidade
cultural oue existe em Portuqal.

r Disponível em: http:llwww.dgidc.min-edu.pt/plnmaterna/lnm_doc.asp, em 2007-07-24

z Disponível em: http://www.dgidc.min-edu.pt/plnmaterna/portfolio.pdf, em 2007-07-24



Fotos Português? i Guto do Professor

O portefólio e o seu popel no oprendizogem de umo tínguo

nõo moterno
Com o portefólio pretende-se ajudar o aluno a controlar sistematicamente as suas aprendlza-

gens de línguas não maternas, registando, na sua língua materna, as aquisiçoes linguísticas e

as experiências interculturais mais relevantes que vivencia e encontra ao longo da sua vida pes-

soal e académica.

Assim, o aluno vai anotar no seu portefólio, por exemplo, como aprendeu e aprende portu-

guês, quando e com quem utiliza esta língua. O aluno registará os progressos que vai fazendo,

o que o ajudará também a descobrir como interioriza melhor os conteúdos. Deverão ser guarda-

dos exemplos das experiências relacionadas com a aprendizagem da língua não materna, tals

como trabalhos escritos, desenhos, fotografias, etc.

O portefólio permite que o aluno mostre aos outros os conhecimentos que já possui, o que

constitui, para qualquer pessoa, um estímulo para o avanço progressivo da aprendizagem e

uma forma de valorização Pessoal.

A tradução da grelha e dos descritores do Portefolio Europeu de Línguas para as idades com-

oreendidas entre os 1O e os '1 5 anos existe já em crioulo cabo-verdiano, mandarim, ucraniano,

estando disponível na página http://www.dgidc.min-edu.pt/plnmaterna/lnm-doc'asp.

A adaptação do portefólio para crianças mais novas está igualmente em curso.
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Gl o do Professor
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