
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

 
 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ SOARES ANO 

LETIVO 2021-2022 

CURSO LIVRE DE MANDARIM 
 

NORMAS GERAIS 
 

A frequência é gratuita para o aluno, sendo que este projeto faz parte de um protocolo entre o Instituto 
Confúcio e a Câmara Municipal de Braga. 

 

Os alunos interessados devem efetuar a inscrição, para tal devem entregar no PBX da escola a ficha de 
inscrição devidamente preenchida, até 30/09/2021. 

No ato de confirmação da inscrição, os alunos devem realizar o pagamento do manual (indispensável 
para a frequência das aulas). No caso de terem já manual, de algum familiar ou amigo, não é necessário 
comprar. 

 

O custo do manual é de 10 euros para alunos de escalão A, 20 euros para alunos de escalão B e 30 euros para 
os restantes. 

 

As aulas decorrem semanalmente, no horário seguinte: Quintas-feiras: Das 15h35 às 16h35 o Nível I (5ºanos) 
e das 16h35 às 17h35 o Nível II de língua (6ºanos). 

 

O comportamento dos alunos na sala de aula deve obedecer às regras de conduta adotadas pela escola. 
 

O ensino de mandarim é realizado em par pedagógico. Os alunos terão contacto com dois professores, um 
professor local e um professor chinês. 

 

Não são permitidas faltas de respeito pelo professor e/ou colegas, assim como uma postura inadequada na 
sala de aula. 

 

Os alunos devem comparecer na sala de aula com o material necessário (manual escolar, caderno, lápis e 
outros). 

 

Alunos que frequentemente esqueçam o trabalho de casa, compareçam à aula sem material ou faltem sem 
justificação (mais de 1/3), serão excluídos, não tendo direito a avaliação, nem a certificado de participação. 

 

Os alunos têm três momentos de avaliação, um em cada período, assim como um teste no final do ano. 
 

Os alunos que participam no teste especial do final do ano têm direito a um certificado de participação, 
onde consta o número de horas e a informação relativa ao aproveitamento. 

 
 

As vagas são limitadas. Inscreve-te já! 
 
 
 
 

 

A Coordenadora do Curso de Mandarim na Escola: 
profª Maria Manuela das Neves (Grupo 330) 
E-mail: l.manuelaneves@aeandresoares.pt 
 


