
 
 

 

Programa Português como Língua Adicional - PLA em Rede - Módulo I 

 

 

Introdução 

 

A partir dos anos 80, observou-se um crescimento na busca pela língua portuguesa e pela cultura 

brasileira. O aumento na procura do Português, principalmente da variedade brasileira, estava 

sustentando, nessa época, pela projeção ascendente do Brasil no âmbito internacional e de ações 

institucionais das esferas pública e privada no que tange ao (re) dimensionamento de relações com 

organizações de outras nações nas searas da economia, da tecnologia e da ciência. 

 

No âmbito acadêmico, parcerias entre Grupos de Pesquisas e projetos de cooperação 

interinstitucionais foram incentivados, gerando fluxo de conhecimento entre discentes e docentes de 

diversos países. Assim, aprender português se tornou um diferencial para quem queria participar de 

maneira mais confiante nas práticas cotidianas, profissionais e acadêmicas no Brasil e no exterior e 

também em contextos (presenciais e virtuais) em que o português é usado como língua franca por 

pessoas de diferentes formações socioculturais e linguísticas. 

 

Dito isto, aliado à importância que a língua portuguesa comprovou ter também na esfera acadêmica, 

está o avanço do processo de internacionalização da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, visto como a atribuição de dimensões interculturais, internacionais ou globais às 

funções e aos serviços da Rede.  

 

 

Metodologia do Curso 

 

O curso acontece de maneira virtual, com a utilização de uma plataforma virtual de aprendizagem, 

conhecida como MOODLE. Na plataforma, os estudantes poderão estudar os conteúdos 

disponibilizados na semana e realizar as atividades programadas de acordo com o cronograma 

estabelecido para cada lição. Aliado ao ambiente virtual de aprendizagem, onde os estudantes 

poderão estudar a qualquer hora da semana, há uma atividade síncrona, de caráter obrigatório. É uma 

atividade de interação entre os professores e os estudantes, restringidos a 20 estudantes por 

professor, para potencializar as habilidades de fala, trabalhar mais sobre a cultura brasileira e 

aproximar os estudantes.  

 

 

Duração do curso 

 

O curso tem uma duração de 20 semanas, divididas em 18 lições para estudos e 02 semanas para a 

realização da recuperação. 

 

 

 

 



 
 

 

Sistema de qualificação 

 

Para a obtenção do certificado o estudante precisa conquistar uma nota acima de 60 pontos, numa 

escala de 0 a 100 pontos. 

 

 

Conteúdos programáticos por lição 

 

Aula 01. Bem-vindo ao condomínio Brasil! 

• Saudações e despedidas. 

• Verbo ser e os pronomes pessoais. 

• O alfabeto. 

• Flexão dos substantivos. 

• Nacionalidades. 

• Numerais cardinais. 

• Verbo estar no presente do indicativo. 

  

Aula 02. Fazendo amigos. 

• Expressões interrogativas. 

• Formas de tratamento. 

• Pronomes possessivos. 

• Verbo ter no presente do indicativo. 

• Verbo morar no presente do indicativo. 

• Expressar dúvida e solicitar ajuda. 

  

Aula 03. Onde fica o mercado? 

• Verbos ficar e estar no presente do indicativo. 

• Nomes de lugares. Comerciais. 

• Advérbios de lugar. 

• Dias da semana e meses do ano. 

• Advérbios e locuções adverbiais de tempo. 

• Ações sobre rotina. 

  

Aula 04. Vamos de ônibus ou a pé? 

• Nomes de meios de transporte. 

• Verbos ir e passar no presente do indicativo. 

• Horas na língua portuguesa. 

  

Aula 05. Alguém sabotou nossa feijoada! 

• Nomes de alimentos, bebidas e utensílios. 

• Verbos querer, preferir e comer. 

• Advérbios de intensidade. 

  



 
 

Aula 06. Compras no antiquário. 

• Numerais e a moeda brasileira. 

• Expressões interrogativas. 

• Pronomes demonstrativos. 

• Verbo gostar no presente do indicativo. 

• Verbo precisar no presente do indicativo. 

• Adjetivos. 

  

Aula 07. Uma família interessante! 

• Relações de parentesco. 

• Adjetivos: características físicas e psicológicas. 

• Graus dos adjetivos. 

  

Aula 08. Chegadas e partidas. 

• Tipos de moradia e partes da casa. 

• Móveis e utensílios domésticos. 

• Verbos vender e alugar + partícula “se”. 

• Verbo haver com sentido de existir. 

• Locuções adverbiais de lugar e preposições. 

• Numerais ordinais do primeiro ao centésimo. 

  

Aula 09. Atitudes saudáveis. 

• Partes do corpo humano e esportes. 

• Verbos jogar, praticar, andar e correr no presente do indicativo. 

• Verbos dormir e acordar no presente do indicativo. 

  

Aula 10. Uma noite de tempestade. 

• Vestuário. 

• Clima, tempo e estações do ano. 

• Verbos usar, calçar e vestir no presente do indicativo. 

• Alguns verbos e locuções verbais para expressar as condições do tempo. 

  

Aula 11. Vamos comer pizza? 

• Atividades de lazer. 

• Convidar, aceitar e recusar um convite. 

• Verbos, complementos e relações de sentido. 

• Hábitos de lazer recorrentes no passado. 

  

Aula 12. O que você sente? 

• Expressão de sentimentos. 

• Verbo sentir no presente e no pretérito imperfeito do indicativo. 

• Verbos de ligação na expressão de sentimentos. 

• Pretérito imperfeito e pretérito perfeito do indicativo. 

  



 
 

Aula 13. Escolhas profissionais e planos futuros. 

• Alguns cursos de formação profissional e profissões. 

• O futuro do presente do indicativo de alguns verbos regulares. 

• A expressão do futuro com locuções verbais. 

• O verbo fazer e suas características. 

  

Aula 14. Um desafio acadêmico. 

• Nomes de eventos acadêmicos e léxico do dia a dia do estudante. 

• Verbos no imperativo para cumprir rotinas e realizar tarefas. 

• Futuro do pretérito do indicativo: alguns usos. 

• Podia ou Poderia? O coloquialismo na forma de expressão. 

  

Aula 15. E se eu pudesse viajar? 

• Viagem e turismo. 

• Verbos dever e poder para conselhos e sugestões. 

• O pretérito imperfeito do subjuntivo e as hipóteses sobre o futuro. 

• Expressões para concordar e discordar. 

  

Aula 16. Que tudo corra bem! 

• Algumas das doenças mais comuns e seus principais sintomas. 

• Hipóteses, desejos, dúvidas ou probabilidades - Presente do subjuntivo. 

• Sugerir, aconselhar e orientar - modo imperativo. 

  

Aula 17. Organizando documentos para viagem. 

• Documentos importantes para estrangeiros que desejam residir no Brasil. 

• Expressões usuais em situação de intercâmbio. 

• O uso de locuções verbais: seus aspectos e sentidos. 

• Verbos pronominais, ações reflexivas e recíprocas. 

  

Aula 18. O que vimos até aqui. 

• Revisão dos conteúdos linguísticos. 

 

 

Certificação 

 

Ao final do curso, o estudante que conquistou qualificação igual ou superior a 60% receberá um 

certificado de conclusão do curso reconhecido pelo Ministério da Educação do Brasil. 

 

 

E-mail para dúvidas 

 

Rafael Gomes Tenório - Coordenador do Curso 

rafael.tenorio@ifsuldeminas.edu.br 

WhatsApp: +55 35 999483306 
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