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O Programa online de árabe é muito importante, além de ser um 
ponto de virada na história do ensino de árabe a falantes não 
nativos. O programa é um novo modelo de aprendizado oferecido 
pela Saudi Electronic University a fim de ensinar o idioma árabe. 
Posso até me arriscar a dizer que o programa torna o aprendizado 
do árabe como idioma estrangeiro prontamente disponível em 
qualquer lugar, a qualquer momento, em todo o mundo. Devido 
à natureza desse programa, a beleza do idioma árabe pode ser 
apreciada em todo o mundo.

Reitor da Saudi Electronic University
Dr. Abdullah bin Abdulaziz Al Mosa
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O sol arábico está ascendendo para o mundo

Arabic Online Portuguese-BR.indd   3 8/24/2015   8:25:54 AM



4 Arabic-Online.net

 Idioma árabe

O idioma é uma ponte entre as culturas. Ele vai além de um simples meio de 
comunicação entre as pessoas de uma nação; ele é um vasto reservatório de diversidade 
cultural e reconciliação, um canal de compreensão entre culturas e um meio de incentivar 
uma maior cooperação entre nações.

O idioma árabe desempenhou um importante papel na preservação da cultura 
humana. Atualmente falado em 22 países por 422 milhões de pessoas, ele tem uma 
grande influência sobre a humanidade. Ele também é o idioma usado por mais de 1,5 
bilhão de muçulmanos ao redor do mundo e um dos seis idiomas das Nações Unidas, 
celebrado anualmente pela UNESCO.

Houve um aumento na demanda de falantes de outros idiomas para aprender 
árabe para várias finalidades. Agora, no mundo de hoje, há uma necessidade urgente 
de comunicação cultural e civilizacional entre os árabes e as outras pessoas ao redor do 
mundo.

Atualmente, não existe um programa online abrangente e integrado na área de 
ensino de árabe para falantes não nativos que possa oferecer um currículo educacional 
avançado com testes padronizados e de classificação e que, ao mesmo tempo, resolva 
possíveis deficiências de institutos tradicionais de aprendizado do idioma árabe.

Além disso, existe uma necessidade urgente de fornecer o ensino do árabe para 
falantes não nativos com eficácia a fim de promover a função da Arábia Saudita na 
disseminação da cultura árabe e islâmica que incentiva a coexistência compreensiva e 
pacífica entre todas as nações e culturas.

Como o Ministro da Educação saudita também é um excelente promotor do idioma 
árabe, a Saudi Electronic University deu um importante passo para atender às demandas 
acima fazendo um grande avanço na área de ensino do árabe a falantes não nativos ao 
adotar um programa e uma abordagem avançadas com a implementação da iniciativa 
Arabic-Online.net, uma iniciativa pioneira de e-learning do árabe no nível regional e global.
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Visão:

Missão: 

Disseminar o árabe em todo o mundo.

Fornecer educação de qualidade para falantes não nativos do árabe 
e atender aos mais recentes padrões internacionais e às práticas 
recomendadas de ensino e aprendizado de idiomas utilizando uma 
abordagem online pioneira que ajuda a difundir o idioma e a cultura 
árabe em todo o mundo.

O programa representa um grande avanço e um ponto de virada na história do 
ensino do árabe para falantes não nativos e, sem dúvida, levará a um novo paradigma na 
conscientização cultural.

O Arabic-Online.net permitirá que falantes não nativos do árabe aprendam esse 
idioma estrangeiro. Ele também fornecerá aos falantes do árabe no exterior e a seus 
descendentes que vivem em ambientes que não são árabes uma oportunidade de suprir 
as deficiências relacionadas às habilidades de vocabulário, leitura e escrita.

O Arabic-Online.net atenderá às necessidades de ensino do árabe a falantes não 
nativos fornecendo um programa online integrado e não tradicional que permite o estudo 
do árabe em qualquer lugar do mundo, eliminando as barreiras de tempo e espaço, bem 
como impedimentos relacionados a viagens e mudanças.
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 Objetivos do Arabic-Online.net
1. Atender às necessidades da área de ensino do árabe a falantes não nativos 

fornecendo um programa online abrangente e integrado e apresentando 
um currículo educacional avançado com testes padronizados e de 
classificação no formato mais avançado de ensino de idiomas.

2. Atender à crescente demanda de aprendizado do idioma árabe de 
falantes de outros idiomas.

3. Contribuir com a disseminação do idioma árabe, aprimorar seu papel, 
promover seu status privilegiado de idioma universal e consolidar a 
função da Arábia Saudita de estar a serviço dos árabes.

4. Contribuir com a disseminação das culturas árabe e islâmica, participar 
ativamente na promoção do entendimento mútuo e da coexistência entre 
diferentes culturas e atender à necessidade de comunicação cultural 
entre falantes do árabe e outras pessoas ao redor do mundo.

5. Apresentar o árabe a falantes não nativos em sua forma funcional e 
padrão moderna, concentrando-se no uso diário.

6. Ajudar a desenvolver a área de ensino do árabe a falantes não nativos 
apresentando um conteúdo online que atenda aos padrões globais.

7. Apresentar um e-learning integrado, interativo e moderno do árabe a 
falantes de outros idiomas.
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 Níveis de ensino

Os níveis de ensino deste programa baseiam-se no Common European 
Framework of Reference for Languages. Dessa maneira, o curso apresenta, em 
um formato com base em módulos integrado, as quatro habilidades do idioma 
(escutar, falar, ler e escrever) e os principais componentes do idioma (sons, 
vocabulário e estruturas). O programa leva em consideração as proficiências 
linguísticas, de comunicação e culturais dos estudantes, apresentando 
gradualmente o material com base nos níveis de proficiência de cada estudante. 
Ele também combina os formatos aprendizado individual e virtual, utilizando a 
plataforma global de aprendizado de idiomas desenvolvida pela Rosetta Stone.

O ponto de partida do Arabic-Online.net é o teste de classificação, no qual os 
estudantes podem determinar o nível das aulas que devem realizar. Geralmente, 
o programa começa com o componente de conhecimento de fonemas. Esse 
estágio apresenta os sons do árabe (o inventário completo de sons do árabe e 
suas articulações é fornecido), as letras do árabe e suas diversas variações de 
grafia. O programa é composto de 16 níveis e os testes de conhecimentos são 
realizados ao final de cada um dos 6 estágios.

Os estudantes que concluem os requisitos do programa recebem um 
certificado de proficiência em árabe para falantes não nativos fornecido pela 
Saudi Electronic University. 
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 Horas de ensino
Os diferentes níveis são divididos em 96 módulos compostos de 416 lições, 

e cada nível inclui 24 lições. Além do número total de lições, 28 lições abordam 
o conhecimento de fonemas. Todo o programa é coberto em 980 horas, 60 horas 
para cada nível (48 horas de aprendizado individual e 12 horas de apresentação 
virtual). O programa consiste em 75% de aprendizado individual e 25% de aulas 
virtuais.

 Componentes de lição 
Cada nível é composto de 6 módulos (unidades), cada uma delas com 24 

lições, incluindo vídeo principal, vocabulário, estruturas, leitura, conversação, 
escrita, bem como vários exercícios (796 vídeos, 12.000 arquivos de áudio, 6.320 
fotos e 10.076 exercícios).
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 Oportunidades de emprego
 Espera-se que o Arabic-Online.net, com base em aulas virtuais, forneça 

mais de 10,000 oportunidades de emprego para professores e professoras, 
alcançando um dos objetivos do Ministério da Educação da Arábia Saudita e da 
Saudi Electronic University, que é fornecer oportunidades de emprego na área de 
ensino à distância.

O Arabic-Online.net, portanto, não é apenas um programa educacional; ele 
é uma visão e uma missão abrangentes.

.
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 Contatos: 

Kingdom of Saudi Arabia- Riyadh- Abu baker road.
P.O Box 93499 Zip code: 11673

Telefone: 0996112613500  ext. 3321

Email: ArabicOnline@SEU.EDU.SA
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