Português Língua de Acolhimento – PLA
Instruções gerais – Trabalho online
(General instructions – online work)
A partir do dia 8 de fevereiro, as aulas de PLA vão ser dadas online até o Governo Português decidir o
regresso às aulas presenciais;
(From February 8th, PLA classes will be online until the Portuguese government decides the return to
school)
Os alunos serão contactados por e-mail e, só quando responderem ao contacto da Professora,
receberão Planos de trabalho semanais;
(Students will be contacted by email: only when you respond to the teacher contact, you will receive
your weekly work plans)
Por e-mail, também, vai ser enviada uma informação sobre o “Plano de Trabalho Online” de cada
aluno, para terem conhecimento da situação formativa e da continuidade do trabalho realizado. O
plano contém informação útil sobre o percurso formativo.
(By e-mail, also, information about each student’s “Online Work Plan” will be sent, so that you are aware
of your training situation and the continuity of the work carried out. The plan contains useful information
about the training path)
A realização das tarefas dos Planos é obrigatória, devem ser realizadas pela ordem indicada e, só
quando o Plano estiver completo é que será contabilizado o número de horas/aulas assistidas
indicadas no respetivo Plano;
(All the tasks in the Plans are mandatory, must be done in the indicated order, only when all of the tasks
in Plan are completed the number of attended hours/classes indicated in the respective Plan will be
counted)
No final de cada UFCD, os alunos fazem um teste de avaliação;
(At the end of each unit, students will take a test)
No final dos níveis A1 e A2, os alunos terão de realizar uma prova global das três unidades do nível;
(At the end of the levels A1 and A2, students will have to take a global test about the three units of the
level)
As fichas/os trabalhos vão ser realizados sequencialmente, por cada UFCD.
(The worksheets / activities will be sequential, for each unit)
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E-mail da professora: pfolsusana.silva@gmail.com
A professora estará online, de segunda a quinta-feira, das 18h40 às 20h40, para esclarecimento de
dúvidas através do Hangout do e-mail ou pelo email.
(The teacher will be online, Monday to Thursday, from 6:40 pm to 20:40 pm, to answer questions
through the email Hangout or by email)

ATENÇÃO: Em caso de dúvida, por favor envie mensagem escrita para o telemóvel do Agrupamento de Escolas de São
Teotónio (961316016).
ATTENTION: If you have any questions, please send a written message to the cell phone of the São Teotónio School
(961316016).
A professora: Susana Silva

