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CONHEÇA SUA PROFESSORA

Vitória Zhang

Formada em Comunicação pela Universidade de Hebei
(China), Comércio Exterior pela Universidade de
Aeronáutica e Astronáutica de Pequim (China) e
especialização em Direito pela Universidade Popular da
China. MBA em Gestão Empresarial pela FGV (Brasil).
Reside no Brasil desde 2013, onde já foi professora de
chinês no Centro de Intercâmbio Cultural China-Brasil. Já
possui mais de 10 mil horas de experiência no ensino do
chinês, incluindo nível básico, médio e avançado, chinês
para negócios e para certificações de proficiência no
idioma.
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Apresentação do Curso
Nosso curso tem como objetivo trabalhar a proficiência em chinês dos
alunos de base zero em um período relativamente curto de tempo, de
modo que possam dominar a linguagem comunicativa diária para
serem capazes de conduzir diálogos e trocas simples. Nesse sentido,
também compõem nosso escopo o aprendizado e compreensão da
cultura chinesa, de modo a entender a China a partir dela. Assim,
trata-se de compreender a etiqueta social e os tabus dessa cultura,
além de conhecer e reproduzir os ditados usados com mais frequência.
No geral, os aprendizes são entusiastas do idioma, estudantes,
empresários, trabalhadores etc., e precisam de um conhecimento
básico de língua e cultura chinesas.



Confira o que você irá aprender em cada unidade 
do  curso

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO
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Unidade 01 Unidade 02

Unidade 03 Unidade 04

Unidade 05 Unidade 06

Unidade 07 Unidade 08

Unidade 09 Unidade 10

A Fonética e os Ideogramas 

4 aulas

Que horas são?

4 aulas

Quanto custa?

5 aulas

Olá, como vai?

5 aulas

O que você gostaria de comer?

5 aulas

Onde fica o meu trabalho?

7 aulas

O que você gosta de fazer?

7 aulas

Que dia é hoje?

5 aulas

Qual o seu número de telefone?

5 aulas

A vida cotidiana

7 aulas
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