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PLANO DO CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

CURSO| Língua Portuguesa 

DESCRIÇÃO| A Progene Formação, no âmbito de formação profissional a nível 

nacional, cabe-lhe a responsabilidade da certificação das competências 

Técnicas para o exercício da função de Intérprete de Língua Portuguesa. 

DESTINATÁRIO| Professores, Doutores, Mestres, Licenciados e todo o Indivíduo 

que aspira melhorar significativamente a sua comunicação em Língua 

Portuguesa. 

REQUISITOS| Mínimo: ensino médio concluído, idade igual ou superior a 18 

anos. 

DURAÇÃO|30 horas – 20H Prática | 10H Teórica 

OBJETIVO GERAL| No final da formação os participantes devem ser capazes 

de: 

• Compreender a Língua Portuguesa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS| No final da formação os participantes devem ser 

capazes de: 

• Demonstrar o sistema funcional da grafia em Língua Portuguesa; 

• Desenhar grafias constituintes do léxico português. 

METODOLOGIA| Exposição dialogada com utilização de exemplos e estudos de 

casos com debates e discussão em grupo.   

AVALIAÇÃO| A avaliação do módulo será contínua, formativa e também 

sumativa, assente nos seguintes critérios: 

10.00% PA (Participação na Aula); 
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10.00% PA (Pontualidade e Assiduidade); 

30.00% AETI (Apresentação Escrita de um Trabalho Individual); 

50.00% PEF (Prova Escrita Final) 

A atribuição do Certificado de Formação Profissional, emitido pela PROGENE 

FORMAÇÃO e reconhecido pelo INEFOP (Instituto Nacional de Emprego e 

Formação Profissional), será efetuada aos formandos que concluírem o curso 

com aproveitamento, que se traduz na média final do curso com nota mínima 

de 10 valores e cumprimento dos níveis de assiduidade acima descritos. 

CONTEÚDOS DO CURSO 

O Curso de Língua Portuguesa está constituído com as seguintes abordagens: 

1.Fonética 

• Fonética articulatória; 

• Fonética acústica; 

• Fonética Percetiva. 

2. Fonologia 

• Os Sons Linguísticos; 

• Classificação das vogais de acordo com traços fonológicos; 

• Classificação das semivogais ou glides de acordo com traços 

fonológicos;  

• Sequência dos sons vocálicos; 

• Classificação das consoantes de acordo com os traços fonológicos; 

• Sequência de sons consonânticos; 

• Classificação das sílabas; 

• Contagem silábica; 

• Posição da sílaba tónica;  

3.Grafia 

• Letra, alfabeto e diágrafo; 

• Acentos gráficos; 

• Pontuação e sinais auxiliares de escrita. 

• Ortografia; 
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• Configuração gráfica 

5. Frase 

• Grupo nominal; 

• Grupo adjetival; 

• Grupo verbal; 

• Grupo proporcional; 

• Grupo adverbial. 

• Função sintática; 

• Função sintática ao nível da frase; 

• Função sintáticas internas ao grupo verbal; 

• Complemento agente da passiva; 

• Funções sintáticas internas ao grupo adjetival; 

• Tipos e formas de frases; 

• Construções frásicas. 

7.Semântica 

• Significação; 

• Relações semânticas; 

• Relações de semelhança/oposição; 

• Relações de hierarquia; 

• Relações parte-todo; 

• Estrutura lexical; 

• Campo lexical; 

8. Pragmática e Linguística Textual 

• Comunicação e interação discursiva; 

• Emissor, locutor e enunciador; 

• Discurso; 

• Estratégia discursiva; 

• Princípios reguladores da interação discursiva.  

 



4 
 

9. Apêndice Verbal 

• Verbos regulares;  

• Verbos auxiliares irregulares; 

• Verbos irregulares. 

 

 

 

 

 

 


