
Aprender Portugal:
Aula de português para estrangeiros



Ano 2019
Como começou? 

• Responder afirmativamente à solicitação que uma comunidade de 

estrangeiros dirigiu ao Município como forma de integração na 

comunidade em que escolheu viver.



OBJETIVOS

• Melhorar a prestação de um serviço público aos munícipes e a todos os cidadãos.
 

•  Ensinar a comunicar em português, na sua forma mais básica, como forma de 

integração na comunidade.

•  Desenvolver as capacidades dos participantes em compreender a língua e 

desenvolver competências de comunicação oral.



OBJETIVOS

•  Realizar projetos conjuntos de apoio às respetivas comunidades promovendo a sua qualidade 

de vida. 

• Integrar esta ação nos objetivos estratégicos do Município.



Eixos Linhas de atuação

Seia Identidade e 

Cultura

Promover uma oferta cultural diversificada e abrangente

Seia Ação e Bem-

estar

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes

 

Seia Inclusiva e 

Plural

Contribuir para uma intervenção social integradora e de 

equidade

Promover a cooperação interinstitucional e comunitária

Valorizar e qualificar os recursos humanos, institucionais e a 

comunidade



Dinâmicas da Biblioteca Municipal 

Convite à Professora Manuela Silva, Professora do Ensino Secundário, que, em 

regime de voluntariado, colabora com a Biblioteca Municipal há 14 anos, uma 

vez que exerceu funções como Professora Bibliotecária do Agrupamento de 

Escolas de Seia.



Organização das Aulas

• A biblioteca promoveu uma reunião, conjuntamente com a docente e uma 

representante da comunidade de estrangeiros, para aferir o modelo de aula e 

expetativas perante as mesmas.

• Foi definida a calendarização conforme disponibilidade da docente de acordo com o 

calendário escolar.

• Foi publicitada a aula nos diferentes Órgãos de Comunicação e Redes Sociais o que 

contribuiu para um maior nº de inscrições.



Organização das Aulas

• 40 Alunos inscritos.

• Houve um Encontro entre a docente e todos os inscritos, no qual se 

colocou à consideração as várias opções de horário e, perante 

consenso, foi escolhido o que melhor servisse para ambas as partes.



Primeiro encontro com os alunos inscritos



Características da aula:

• As aulas são exclusivamente em português, ajustam-se às necessidades do dia-a-

dia e visam a sua integração nas comunidades locais:

 Comunicar com os vizinhos  

 Ir ao médico

 Ir ao café e restaurante e saber efetuar o pedido

 Ir às compras

•  Aulas com base na oralidade e projeção de materiais audiovisuais ilustrativos dos 

conteúdos.



Aprender Portugal: A Biblioteca como 
espaço cultural, recreativo e de lazer

• Um espaço de excelência para o convívio e partilha de experiências 

entre eles.

• Um espaço de integração social na comunidade senense.



Aprender Portugal: A Biblioteca como 
espaço cultural, recreativo e de lazer

 Lanche convívio de Natal onde cada um trouxe uma iguaria típica da época, do 
seu país de origem.



Aprender Portugal: A Biblioteca como 
espaço cultural, recreativo e de lazer

Aula no Museu Etnográfico de Seia, cujas atividades incidiram no vocabulário 

relacionado com o vestuário.



Aprender Portugal: A Biblioteca como 
espaço cultural, recreativo e de lazer

 Visita guiada à Exposição de Arte: “Para a Construção do Museu de Causas: 

Coleções Agostinho Santos”, na Casa da Cultura de Seia



Para 2020

Abertura de inscrições nos Órgãos de Comunicação Social, Redes sociais e Juntas de 

Freguesia. Até ao momento temos 35 Inscrições efetuadas.

Houve um contacto da Escola superior de Turismo para integrar os alunos de 

Erasmus da Escola Superior de Turismo.

Convite das Aldeias de Montanha para workshops de culinária nas festividades 

locais – Cabeça Aldeia Natal.
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