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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. possuir conhecimentos básicos de chinês-padrão em termos de fonética, tons, logogramas (caracteres chineses), gramática e vocabulário.
2. compreender e produzir saudações, apresentação e conversas breves sobre o contexto pessoal, familiar, académico ou profissional.
3. possuir conhecimentos básicos sobre a cultura chinesa e a República Popular da China.

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
não há pré-requisitos por se tratar de iniciação à língua chinesa.

Conteúdo da unidade curricular
Introdução e prática da fonética (o Alfabeto Fonético Chinês - "pinyin" e a sua correspondência com o IPA - Alfabeto Fonético Internacional), tons (os quatro tons
principais e o tom neutro) e logogramas (carateres chineses). Conversação quotidiana e cultura da República Popular da China.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Introdução e prática da fonética ("pinyin"), tons e logogramas (caracteres chineses):
- o Alfabético Fonético Chinês ("pinyin"): os sons iniciais, os sons finais e respetivas combinações;
- as correspondências entre o Alfabeto Fonético Chinês ("pinyin") e o Alfabeto Fonético Internacional;
- os quatro tons principais, o tom neutro e respetivas combinações;
- etimologia, estrutura, regras de traçado dos logogramas e os 214 radicais da lista de Kangxi.
2. Tópicos da cultura contemporânea da República Popular da China e conversação quotidiana:
- saudações;
- apresentação pessoal;
- família;
- ambiente académico e profissional;
- comunicações telefónicas;
- compras, ida ao restaurante, passatempos;
- horas, localização, clima e estado de saúde.

Bibliografia recomendada
1. Wu, Zhongwei. (2010). Chinês Contemporâneo para o principiante (Livro do Aluno). Sinolingua, Beijing, RPC. ISBN 978-7-80200-719-2
2. Wu, Zhongwei. (2010). Chinês Contemporâneo para o principiante (Caderno de Exercícios). Sinolingua, Beijing, RPC. ISBN 978-7-80200-720-8
3. Wu, Zhongwei. (2010). Chinês Contemporâneo para o principiante (Livro de Caracteres). Sinolingua, Beijing, RPC. ISBN 978-7-80200-721-5
4. https://chinese.yabla.com
5. https://www.yellowbridge.com

Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teórico-práticas com recurso a materiais provenientes de diferentes fontes (como a Internet e outras obras de referência) e a um manual selecionado para o
efeito. O ensino baseado em tarefas, áudios associados ao manual, vídeos didáticos e o trabalho colaborativo serão as metodologias privilegiadas.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação Contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 60% (Inclui: leitura, audição, escrita, compreensão e produção oral, com diferentes percentagens.)
- Trabalhos Práticos - 20% (Trabalhos práticos desenvolvidos em casa ou na aula.)
- Apresentações - 20% (Apresentações orais dos trabalhos práticos.)
2. Exame Final - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Inclui: leitura, audição, escrita, compreensão e produção oral, com diferentes percentagens.)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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