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No início do ano letivo haverá um aumento do número de alunos que vai ter acesso ao mandarim.
08:20 - 27 de Abril de 2015 | Por Notícias Ao Minuto O mandarim continua a chegar às escolas
portuguesas, depois de dois projetos já existentes, o Ministério da Educação está a desenvolver um
projeto-piloto que deverá abranger 500 alunos no próximo ano. As negociações entre o Hanban,
Instituto Confúcio da República Popular da China, e as instituições portuguesas pretendem aumentar o
número de alunos com acesso ao mandarim. Segundo o Diário de Notícias, o Ministério da Educação e
Ciência admitiu a "intenção de iniciar no próximo ano letivo um projeto-piloto de ensino de mandarim
em algumas escolas", não querendo adiantar o número de alunos que podia ser abrangido. Por outro
lado, a presidente do Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa, Teresa Cid, aponta as hipóteses
que estão a ser postas em causa, afirmando que deverão ser cerca de "20 escolas, com uma turma
cada". Uma das dificuldades deste protocolo está na falta de docentes, já que alguns professores
chineses não sabiam falar português, o que prejudicava o contacto com os mais novos, que não
tinham nenhuma língua em comum. Teresa Cid acredita que este "problema já está a ser
ultrapassado", alguns professores aprenderam a falar português e outros estão a fazê-lo, o que
permitirá continuar com o ensino da língua oficial da China.
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