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Porquê aprender Chinês? 
 
A língua Chinesa esta rapidamente a tomar uma posição preponderante no mundo 
de negócios internacionais.  
Hoje em dia o Mandarim é a língua mais falada no mundo, com mais de mil milhões 
de pessoas distribuídas por todos os continentes a comunicarem em Chinês.  
É claramente uma das mais importantes línguas do planeta.  
A maioria dos Chineses não fala Inglês de forma que as crianças que aprendam 
Mandarim terão uma vantagem clara num mundo cada vez mais competitivo. 
 
Aprender Chinês não é tão difícil como pensa. 
 
Desde a criação do sistema fonético Pinyin o estudo da língua Chinesa ficou 
profundamente facilitado. O sistema fonético permite transcrever a pronunciação e 
os caracteres Chineses para alfabeto Latino. É importante referir que a 
aprendizagem da escrita Chinesa abre de facto as portas a uma das mais antigas e 
ricas culturas do mundo.  
 
Objectivos do Curso. 
 
O curso é desenhado com o objetivo de ajudar os vossos filhos a ganharem 
proficiência em todos os aspectos básicos de Mandarim. Comunicação verbal, escrita 
e leitura.  
As classes são dadas num contexto cultural Chinês, de uma forma divertida para que 
as crianças possam absorver e evoluir naturalmente no conhecimento da língua 
Chinesa. 
 
Oferta de Introdução ao Mandarim. 
 
Caso as vossas crianças estejam interessadas em aprender Chinês e na cultura 
Chinesa, podem participar numa aula de apresentação  sem quaisquer custos no dia 
29 de Janeiro de 2015 as 16:30.  
 
Quem é a professora Lucy Liu 
 
Nasci e cresci na China. Estudei oito anos em Pequim aonde me formei. Após 
terminar os meus estudos optei por trabalhar na área de turismo o que me 
proporcionou viajar por toda China, aprofundando o meu conhecimento da 
extraordinária diversidade cultural que existe na China. 
 



Atualmente resido em Cascais com a minha família portuguesa. Ensino Mandarim 
em três escolas do concelho de Cascais para além de também acompanhar 
estudantes particulares. 
 
A minha experiência pessoal enquanto professora de Mandarim aqui em Portugal 
levou-me a desenvolver uma abordagem que promove a aprendizagem de forma 
participativa. As aulas são dadas de forma a criar um espaço cultural vivo, uma 
experiência realmente Chinesa. Combinamos, música e cantigas chinesas com jogos, 
histórias e desenho de caracteres, tudo no intuito de trazer a sala de aula um pouco 
da China e facilitar a absorção por parte das crianças da língua Chinesa. 
E para mim muito importante fazer da aula um espaço vivo que incentive a 
aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 


