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DESCRIPCIÓN  DEL  PROGRAMA

El  programa  de  portugués  t iene  una  durac ión  de  8

meses  f ina les .  

El  objet ivo  es  ayudar  a  los  alumnos  a  dominar  la  lengua

con  metodologías  modernas ,  un  enfoque  labora l  y

mucha  part ic ipac ión  que  permit i rán  la  mejora  a  nive l

ora l  y  escr i to  del  portugués .

   

Los  módulos  están  diseñados  para  ayudar le  de  forma

integra l  a  dominar  el  id ioma .  Avanzando  rápidamente ,  y

dominando  todos  los  aspectos  de  la  fonét ica ,  gramát ica

y  habla  del  id ioma  con  profesores  nat ivos  desde  Bras i l .

DIRIGIDO  A

Dir ig ido  a  cualquier  persona  que  desee  

desarro l larse  en  el  ámbito  profes ional  

o  s implemente  desee  aprender  portugués

de  forma  rápida  y  senci l la .  



FONÉTICA

Sons e Classificação dos fonemas
Vogais

Consoantes
Sílabas
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T E M A S

Letras e sons
Acentuação

ORTOGRAFIA

PRONOMES

Pessoais: eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles,

elas.

Oblíquos: me, te, o, a, lhe, nos, os, as, lhes.

Possessivos: meu, minha, meus, minhas, etc. 

Demonstrativos: este, esta, estes, estas, isto,

esse, essa, etc.

Interrogativos: que, quem, qual, quais,

quanto, quanta, etc.

Indefinidos: alguém, ninguém, outrem,

tudo, nada, cada, algo, etc.

Artigos: um, o, etc.

Demonstrativos: este, esse, aquele, etc.

Possessivos: meu, teu, seu, nosso, etc.

Indefinidos: todos, algum, alguém, nada,

outro, etc.

Numerais cardinais: um, dois, três, etc.

Numerais ordinais: primeiro, segundo,

terceiro, etc.

Intensidades: demais, muito, bastante,

etc.

DETERMINANTES

SUBSTANTIVOS  E  ADJETIVOS

Gênero dos nomes das coisas.

Gênero dos nomes de pessoas e animais.

Substantivo. Número.

Formação do plural: mapa, mapas, país,

países, etc.

Adjetivo: gênero, número e concordância.

Preposições (I): a, até, de, desde, em,

entre, por, etc.

Preposições (II): debaixo (de), em cima
(de), etc.

PREPOSIÇÕES



VERBOS

Conjugação. Elementos básicos.

Formas impessoais: falar, falando, falado,

etc.

Presente do indicativo.

Pretérito perfeito do indicativo.

Pretérito perfeito composto.

Pretérito imperfeito.

Pretérito perfeito ou imperfeito.

Pretérito mais-que-perfeito composto.
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Futuro do presente.

Futuro do presente composto.

Futuro do pretérito.

Futuro do pretérito composto.

Infinitivo pessoal.
Indicativo ou subjuntivo?

Futuro do subjuntivo: falar, comer,
decidir, etc.

Condicionais.

VERBOS

ORAÇÕES

Perguntar e exclamar.
Perguntas, lugar, quantidade, causa, coisas,

pessoas, etc.

Comparar
Juntar frases: e, ou, mas, porque, quando, se

que, etc.

Conversações

MÁS  INFORMACIÓN


