廣東話會話課程 – 第二級
Curso de Conversação em Cantonense – Nível 2
目的 ：
Objectivo:

讓學員練習廣東話語音及發音(廣東話拼音方案)，以及日常工作、生活及社交用語的訓練。
Proporcionar a prática da fonética e pronunciado de cantonense (cantonense romanização), bem como
de expressões do quotidiano, trabalho e sociais.

對象：
Destinatários:

不具備中文知識的澳門特別行政區公共行政工作人員(已完成修讀廣東話會話課程優先考慮)。
Trabalhadores da Administração Pública da RAEM que não detém conhecimentos de chinês (com
prioridade para os que concluiram com aproveitamento o Curso de Conversação em Cantonense).

地點：
Local:

澳門新口岸上海街175號，中華總商會大廈六樓，澳門生產力暨科技轉移中心。
Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, Rua de Xangai Nos 175, Edf ACM,
6 andar, Macau.

語言：
Língua:

英語
Ingles

導師：
Formador(a):

澳門生產力暨科技轉移中心導師
Formador do Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM)

課程內容：
1. 廣東話語音及發音 (複習)
2. 辦公室常用語及問候語
3. 公共部門名稱
4. 傳統節日及節慶活動
5. 餐廳用語(點餐、餐具名稱、
食物及飲品名稱等)

Programa:
1.
Fonética e pronunciação de cantonense (prática)
2.
Expressões correntes e de saudação, no escritório
3.
Nomes das serviços públicos
4.
Festividades e festivais tradicionais
5.
Expressões usadas no restaurante (pedir refeição,
designação dos utensílios de mesa, comidas e bebidas, etc.)

班別
Turma

上課日期及時間
Data e Horário

課時
Duração

截止報名日期
Prazo de Inscrição

*注意
*Nota

1

29/10/2020 - 26/11/2020
逢星期四 5as ； 18:30 – 21:00
30/11/2020 – 18/12/2020
逢星期一、四及五 2as 5as e 6as；18:30 – 21:00

35 小時
horas

07/10/2020

V, VI

注意：報名者須填寫培訓課程報名表的資料，但倘屬首次報名或須更改資料者，亦須同時填寫第 V 及第 VI 部份
的補充性資料；若未填寫該兩部份資料，則以上次報讀時資料為準。
Nota: O candidato deverá preencher os dados do boletim de inscrição para curso de formação, devendo os campos V e
VI ser preenchidos na 1ª inscrição ou quando haja alterações de dados. Quando estes campos não são preenchidos, serão
considerados os dados obtidos nas inscrições anteriores.
聯絡人 Pessoa de contacto：
陳小姐Srª Cristin Chan (電話 Tel: 82919750; 電郵地址 e-mail：cristin@safp.gov.mo)
馬小姐 Drª Madalena Pires (電話 Tel: 82919723; 電郵地址 e-mail：madalena@safp.gov.mo)

證書：
學員經考核合格及出席率達到課程總時數之 85%或以上，才獲發證書。
Certificado:
Ao participante será conferido certificado se for aprovado na avaliação do curso, e simultaneamente se tiver
frequentado 85% (ou superior) da duração total do curso.

