
Duan Wenhan é professora na Faculdade de Língua e Cultura Chinesa da Universidade de Nankai 
na cidade de Tianjin, tendo realizado investigação na área da educação internacional da língua 
chinesa muito reconhecida na China. O seu campo de pesquisa engloba“Estratégias de ensino 
integrado de língua”, “Criação de materiais de ensino”, “Aquisição e desenvolvimento de 
competências linguísticas”. Está também ligada à edição do HSK（teste internacional de nível da 
língua chinesa). 
Duan Wenhan tem muita experiência no ensino de chinês como língua estrangeira, tendo sido 
Directora do primeiro Instituto Confúcio nos EUA na Universidade de Maryland.
Para além dos EUA, Duan Wenhan leccionou na Coreia do Sul, no Japão e em Taiwan, o que lhe 
proporcionou uma compreensão aprofundada das necessidades dos estudantes estrangeiros na 
aprendizagem do chinês e sobre como implementar novas estratégias motivacionais em sala de 
aula. Será, ainda, relevante salientar que Duan Wenhan apresentou recentemente um conjunto de 
orientações gerais sobre eficácia do ensino da língua chinesa no estrangeiro.

 
 
 João Aleluia é Mestre em Finanças pela Nova School of Business and Economics. Começou a 
estudar mandarim em 2009 no Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa. Em 2015 realizou 
com sucesso o exame HSK6, bem como o exame oral HSKK Advanced. Em julho de 2014, 
frequentou um curso para professores de mandarim como língua estrangeira na East China 
Normal University em Xangai, com bolsa do Instituto Confúcio. Atualmente trabalha como 
professor de inglês e mandarim, no Externato da Luz, na Queen Elizabeth's School, e noutras 

     段文菡，南开大学汉语言文化学院教授、硕士生导师，长期从事国际汉语教学和研
究工作，是国内知名的国际汉语教育专家。她研究的领域包括：“系统型”语言教学
策略、汉语教材编写、语篇能力训练、、HSK考试等。 发表了数十篇高水平论文和专
著，并在国内外出版了多本实用汉语教材。
段文菡教授不仅对国际汉语教学有深厚的理论研究， 而且具有丰富的教学实践经验
。她曾任美国第一家孔子学院--马里兰大学孔子学院首任中方院长，对孔子学院的汉
语教学工作非常熟悉。她曾多次赴美国、韩国、日本、中国台湾等地的大学从事汉语
教学工作和交流，对在非汉语环境下学习者的特点、教学内容和方法、教学的难点和
挑战有比较全面地了解，并提出了有效开展海外汉语教学的原则和模式。

陆亚涛(João Aleluia)，金融学硕士，毕业于里斯本新大学，经济系(FEUNL – 
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa)。2009年开始学习汉语
于里斯本大学孔子学院。2015年通过了汉语水平考试HSK 6级，以及汉语水平口语
考试HSKK高级。2014年7月获得孔子学院的奖学金，在华东师范大学参加对外教
汉语老师培训项目。现在当汉语和英语老师，任教于Externato da Luz, Queen 
Elizabeth’s School和其他学校。

 
第五届“全葡汉语教学研讨会暨汉语教师培训班”

日程安排
V Programa de Formação de Professores de Língua Chinesa

2017年11月25日（星期六) | 2017/11/25 (Sábado)

主办 | Organização：
里斯本大学孔子学院 | Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa 

地点 | Morada：
里斯本大学文学院 第三报告厅  | Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

An�teatro 3

活动安排
Programa

10h00-10h20 开幕式| Início dos trabalhos 
讲话 |Intervenções de: 

中葡院长 | Directores do ICUL 
中国使馆李韧竹老师讲话 | Embaixada da China em Lisboa, adida para a educação,

Dra. Li Renzhu
葡萄牙教育部负责人讲话 | DGE - Ministério da Educação em Portugal

10h20-10h30 集体合影 | Foto de grupo

10h30-12h30 学术讲座  
段文菡 | Duan Wenhan
题目 | Temática: 

“E�cácia na conceção da aula de chinês”

12h45-14h00 午餐 | Almoço

14h00-17h00  教学研讨| Seminário/Discussão com professores locais de chinês

14h00 - 15h00 - A perspetiva local:
 傅磊珂 Frederico Forte – a perspetiva do aluno 
陆亚涛 João Aleluia  – a perspetiva do docente

15h15-17h00  - com 段文菡 | Duan Wenhan 

17h00  结束 | Fim do programa

特邀专家介绍

傅磊珂（Frederico Santos Forte），亚洲研究专业，本科毕业于里斯本大学，文学
院（FLUL - Faculdade de Letras）。2012起在里斯本大学开始学汉语至今五年。
2015至2016年在中国武汉市湖北大学进修一年汉语。在2016年首次通过HSK6考
试，2017年04月再次通过。在2017年参加了“第二届中国-东盟少数民族文化保
留论坛”。正在广西南宁市广西民族大学攻读汉语国际教育硕士。

Frederico Santos Forte é licenciado em Estudos Asiáticos pela Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa. Começou a estudar mandarim em 2012 na Universidade de Lisboa. Entre 2015 e 
2016 estudou lingua chinesa na China, na Universidade de Hubei, cidade de Wuhan. Em 2016, 
realizou com sucesso o exame HSK6, tendo-o realizado de novo um ano mais tarde, igualmente 
com sucesso. Em Abril de 2017, participou no  "Second China-ASEAN Minority Cultural Reserva-
tion Forum." Desde Setembro de 2016 até à presente data, está a frequentar o Mestrado em 
Educação Internacional com bolsa do Hanban para professores de mandarim como língua 
estrangeira, na Universidade de Nacionalidades de Guangxi, na cidade de Nanning. 



里斯本大学孔子学院
Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa

Exames
Calendário

Exames HSK (1-6)
20 de Janeiro de 2018
24 de Março de 2018
14 de Julho de 2018

Exames HSKK (1-3)
20 de Janeiro de 2018
14 de Julho de 2018

Exames YCT (1-3)
22 de Abril de 2018
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