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ENSINODECHINÊSATRAI600MIÚDOS S JOÃO DA MADEIRA São já cerca de 600 as
crianças a estudar língua oficial da China nas escolas
primárias Projeto pioneiro entusiasma alunos e é
para continuar assegura a CâmaraMilene Marques

Já tratam o
Mandarim por tu

verão não foramAslongas férias demotivo para que as
crianças que ter

minaram o 3° ano em 2013
nas escolas públicas do 1 °Ci
clo de S João da Madeira es
quecessem tudo o que ti
nham aprendido do Manda
rim desde janeiro passado
No regresso à escola já

como alunos do 4 ° anode
ram provas disso logo a partir
da primeira aula de uma das
línguas oficiais da China com
as respostas e a pronúncia na
pontada língua e a motivação
a pular da cadeira São a pri
meira fornada de 300 alunos

desta disciplina que foi in
cluída pela primeira vez no

ano letivo passado nas esco
las do município dentro da
componente letiva do 3 °ano
uma hora por semana Em
2013 2014 após a avaliação
positiva do Ministério da
Educação do ano experimen
tal deste projeto pioneiro no
país o Mandarim pôde ser
alargado ao 4 ° anosendo
atualmente lecionado a cerca

de 600 crianças
Fiquei surpresa com a par

ticipação deles logo desde a
primeira aula de revisão de
conteúdos tendo em conta
que se trata de uma língua na
qual não têm apoio em casa
confessa a professora do
l ° Ciclo Helena Freireque
acompanha sempre os seus

alunos na classe de Manda

rim Para eles esta aula é
uma quebra de rotina é sem
pre uma ansiedade conclui
Na sala a língua nova

aprende se de forma interati
va commuita repetição e jo
gos São crianças precisam
de ter algo que puxe por elas
Fazemos lhes muitas per
guntas para que estejam sem
pre a falar refere a professo
ra Mónica Amaral que se es
treia a dar o idioma Pare

cem me muito motivados
comenta A língua é leciona
da por duas professoras na
sala uma portuguesa e outra
chinesa ao serviço do Depar
tamento de Línguas e Cultu
ras da Universidade de Avei

ro que tem a coordenação
científica e pedagógica

Pronúncia complicada
Para além da grafia o mais
complicado é a pronúncia O
Mandarim tem quatro tons
que são difíceis de captar pelo
ouvido porque são ditos
muito rápido explica a pro
fessora Guo Mo de Pequim
que insiste naparte oral Che

gados ao segundo ano eles
já dominam os tons assegu
ra Cada carater é apresenta
do com a forma como se lê

O objetivo é que aprendam
cerca de 100 carateres básicos

por ano entre os milhares da
língua No primeiro apren
dem os números até 10 os
pronomes pessoais expres
sões básicas de cumprimen
to de despedida de agradeci
mento de identificação o
verbo ser e algum vocabulá
rio muitobásico No segundo
ano iniciam se nos prono
mes possessivos no verbo
ter nos diálogos de cortesia
nos adjetivos grande e peque
no e em vocabulário como

graus de parentesco partes
do corpo e nomes de países
A aposta da Câmara é para

manter como parte do obje
tivo estratégico a longo pra
zo para a cidade diz o presi
dente Ricardo Figueiredo as
sume estudar soluções para
que se continue a estudar o
Mandarim para além do 1°
Ciclo Isso criará outras

oportunidades para os jovens
e para a cidade afirma
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