
 

 

Curso II: Língua Inglesa - Nível Avançado 

Modalidade de Formação: Formação Profissional Contínua 

Forma de Organização: Formação em Sala 

Carga Horária: 35 horas 

Destinatários 

Colaboradores que necessitam desta formação para o exercício das respectivas funções. 

Objetivos Gerais 

Dotar os participantes de conhecimentos práticos que permitam comunicar correctamente em 

Inglês, aplicar os princípios inerentes ao processo de comunicação ao nível da escrita e da  

oralidade em língua inglesa dominando as regras de conversação, as estruturas gramaticais e 

utilizando de forma adequada o vocabulário da língua inglesa. Este curso visa desenvolver 

conhecimentos já adquiridos de língua estrangeira, ao nível da gramática, vocabulário, 

pronúncia, compreensão e produção oral.  

Objetivos Específicos 

Treinar a expressão oral para atendimento ao público 

Identificar vocabulário específico para áreas temáticas de atendimento ao público 

Utilizar correctamente vocabulário específico consoante as áreas de conversação  

Aplicar termos específicos no atendimento ao público presencial e telefónico 

Aplicar correctamente a estrutura gramatical 

Estabelecer diálogos simulados de situações de atendimento ao público e conversação 

Produzir textos e resumos 

Conteúdos 

Acolhimento dos Formandos e apresentação do curso 

Linguagem básica aplicada às diferentes fases do Atendimento 

Vocabulário  

Atendimento ao público, presencial e telefónico 

Marcação de reuniões 

União Europeia 

Países, capitais da União Europeia 

Informações sobre restaurantes 

Informações e marcações de hotéis 

Informações e marcações de espectáculos e outras actividades culturais 

Informações sobre Hospitais e outros serviços de Utilidade Pública 
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Localizações e itinerários 

Informações sobre Serviços vários (agências de viagens, rent a car) 

Gramática 

Verbos 

Treino da expressão oral para atendimento ao público e conversação 

Formas de saudação protocolares 

Apresentar-se e apresentar outros 

Estabelecer conversações informais 

 

Atendimento ao cliente presencial e telefónico 

Fornecer e solicitar informações pessoais e profissionais 

Saber dar indicações  

Pedir informações 

Simulações de situações práticas 

Expressão escrita 

Treino da expressão escrita para atendimento ao público 

Escrever documentos (ofícios, documentos eletrónicos) 

Anotar mensagens 

Anotar reclamações 

Avaliação e encerramento 

Avaliação: Qualitativa 

Metodologias: Método expositivo e participativo 

 

 


