
Certificado

No final de cada curso será passado um 
certificado aos estudantes que o tenham 
frequentado com assiduidade e aproveitamento.

Inscrição e emolumentos

As inscrições são feitas na Secretaria da EPM-
CELP mediante o preenchimento da ficha de 
inscrição e a entrega de uma cópia do BI 
(Moçambique) ou Passaporte ou DIRE (outros 
países), assim como dos comprovativos dos 
pagamentos de:

- Taxa de inscrição e seguro escolar, no valor 
de 2.000 MT.
- Aulas individualizadas ou de grupo
- Totalidade do curso 35.000 MT. 

A ficha de inscrição pode ser descarregada do 
s í t i o  o f i c i a l  d a  E P M - C E L P  
www.epmcelp.edu.mz/Portugues-para-
Estrangeiros/Informacoes.html ou adquirida 
na Secretaria da EPM-CELP.

O pagamento pode ser efetuado em 
dinheiro, por multibanco (na Secretaria) ou, 
ainda, por depósito bancário numa das 
seguintes contas:

MTN – BCI 368648610001 ou BIM 
85698822 

Não serão devolvidos emolumentos por 
motivos alheios à EPM-CELP (desistência do 
curso e outros).
Feitos os pagamentos, o estudante tem 
direito a receber:

Para mais informações:
acastanheira@epmcelp.edu.mz
Telefone: 21 481300

·Um cartão de estudante, válido 
durante o curso, que lhe permitirá 
utilizar a Biblioteca, a Reprografia e 
demais serviços da EPM-CELP;

·Material didático complementar 
(fotocópias, folhetos, etc.).



Duração 

Todos os cursos funcionam quatro vezes por 
semana (8h/semana) e têm a duração de 80 
horas.

Início do curso

O curso terá início em 10 de setembro de 2012. 

Local da realização do curso

Escola Portuguesa de Moçambique 
Avenida do Palmar 562, Maputo.

Horário
 

2ª, 3ª, 5ª e 6ª - feira 
08h às 10h

e das
18h às 20h

Existem aulas individualizadas (2 alunos no 
máximo) e para grupos. 
Dá-se prioridade às aulas para grupos, com o 
máximo de 22 alunos.

Material didático

Durante o curso serão fornecidos aos 
estudantes os textos de apoio necessários, 
assim como fichas de auto e heteroavaliação.
A bibliografia a utilizar, materiais de apoio e 
manual serão fornecidos pela EPM-CELP.

Avaliação

Diagnóstica

No primeiro dia de aulas, os alunos realizarão 
um teste de nível, para verificar a sua 
proficiência na Língua Portuguesa. 

 

Os estudantes deverão realizar regularmente 
pequenas atividades com vista à aplicação dos 
conhecimentos. Dessas atividades constam 
fichas de trabalho e fichas de auto e 
heteroavaliação.

Final

No final de cada curso, os alunos serão 
submetidos a uma prova global de avaliação de 
conhecimentos, com componente escrita e com 
componente oral ou não. 

Contínua

·Desenvolver e aprofundar as competências 
linguísticas, pragmáticas e sociolinguísticas 
em situações do domínio pessoal e público; 
·Desenvolver e aprofundar o conhecimento 
da língua e da comunicação, através da 
reflexão sobre a estrutura do sistema 
linguístico e da gramática dos discursos 
orais e escritos que regulam a comunicação 
do quotidiano público, profissional e 
pessoal;
·Conhecer os fatores psicológicos, culturais e 
sociais que condicionam a utilização da 
língua em quadros sociais específicos;
·Conhecer aspetos relevantes da cultura 
portuguesa e do espaço lusófono, numa 
perspetiva contrastiva;
·Promover a relação afetiva e intersubjetiva 
com a língua portuguesa;
·Promover a capacidade de interagir 
culturalmente com o Outro.

Iniciação - Nível A1 
Elementar - Nível A2 
Intermédio I - Nível Limiar B1 
Intermédio II - Nível Vantagem B2 
Avançado - Nível de Autonomia C1 
Aprofundado - Nível de Mestria C2 

Objetivos gerais do curso


