
Inglês Pré-Intermédio I

Objetivos Específicos

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Objetivos Gerais

Este curso destina-se a todos os interessados que desejam, melhorar e aperfeiçoar os seus
conhecimentos elementares da língua inglesa e sua cultura, e/ou refrescar os
conhecimentos elementares que já detêm.

horas letivasmódulo

Com este curso pretende-se consolidar e aperfeiçoar as competências comunicativas e
escritas, que os formandos adquiriram anteriormente, de modo a conseguirem dar uso à
língua inglesa de forma espontânea, e com fluência em contextos do quotidiano e
profissionais.

efetuar uma apresentação formal; identificar diferentes estilos de vida; formular através de
frases simples, desejos pessoais; enumerar verbalmente diferentes tipos de
comportamento; descrever de modo simples experiências pessoais; elaborar um discurso
simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal; enunciar
razões e justificações para uma opinião.

1 6Apresentações: formulação de questões e apresentação pessoal  h

2 12Histórias da vida: momentos marcantes;  h

3 10O Dia-a-dia: os hábitos de compras, vestuário e as lojas  h

4 10Estilos de vida: comportamentos saudáveis, adjetivos e comparações;  h

5 10No emprego: experiência profissional e o trabalho.  h

Formação Contínua

48,00  h

Critérios e Metodologias de
Avaliação

Organização de Formação

Modalidade de Formação

Recursos Pedagógicos

Espaços

presencial

contínua e qualitativa

Expositivo, Demonstrativo, Interrogativo e AtivoMetodologia de Formação

Entidade Formadora CLCC - Centro de Línguas, Cultura e Comunicação, Lda.

Ao longo das sessões de formação cada formando receberá um manual de formação que
serve como suporte básico para os conteúdos transmitidos nas sessões de formação e
serão entregues fichas de apoio pedagógico adaptadas às necessidades de cada grupo.
Far-se-á recurso também a leitor de CD/DVD, computador, quadro branco e projetor
interativo.Em todos os módulos serão praticados e desenvolvidos, através de variadas
técnicas pedagógicas, os conhecimentos gramaticais, o vocabulário, a pronúncia e a
produção escrita e oral.

Os cursos de línguas decorrem em salas equipadas com todo o material necessário para o
ensino: quadro branco, ar-condicionado, acesso à internet, projetor interativo, computado.
Garantindo assim o bem-estar dos formandos e um funcionamento de qualidade de todas
as sessões de formação.


