FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2019-2020
CURSO DE LICENCIATURA EM FISIOTERAPIA
Unidade curricular:
Português Língua Estrangeira I
Curricular Unit:
Portuguese as a Foreign Language I

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Objetivos:
Adquirir bases fundamentais da língua portuguesa para treino da compreensão e da produção escrita e oral,
permitindo a progressão na formação em curso, o ingresso nas atividades clínicas e a defesa do Relatório Final.
No final , o estudante deve ter adquirido competências para :
- Compreender e saber usar expressões e frases simples ;
- Produzir pequenos diálogos compreensíveis em situações do quotidiano.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Purposes:
To achieved some fundamental knowledge of the Portuguese language to allow the understanding in
written and oral production facilitating progression in the ongoing training, enrollment in clinical activities
and the defense of the Final Report.
At the end of the curricular unit the student should have developed the following competences:
- To understand and know how to use simple sentences and expressions ,
- To produce simple and understandable dialogues in daily situations.

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
- cultura portuguesa e dos países lusófonos;
- léxico fundamental para a comunicação do dia-a-dia, bem como o léxico específico para a frequência das
unidades curriculares de ensino clínico;
- estruturas gramaticais que permitam ao aluno colocar perguntas e/ou responder a questões colocadas, relatar
factos e expressar opinião;
- estruturas fonéticas e fonológicas da língua portuguesa.
Syllabus (1000 caracteres)
- portuguese culture and lusophone countries;
- lexical themes to day by day communication; specific lexical themes to clinical activities;
- grammatical structures that allow student to ask, contest , report or give opinion;
- phonetic and phonological portuguese structures.
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