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1. OBJETIVOS GERAIS 

Permitir aos formandos a aquisição de conhecimentos da Língua Inglesa nos níveis A1 e A2. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✓ Compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados muito 

simples, que visam satisfazer necessidades concretas; 

✓ Apresentar-se e apresentar outros; 

✓ Fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais; 

✓ Comunicar de modo simples. 

✓ Compreender frases isoladas e expressões de uso frequente relacionadas com assuntos de 

prioridade imediata (por exemplo, informações pessoais e familiares simples, compras, meio envolvente, trabalho). 

✓ Comunicar em situações correntes que apenas exijam trocas de informações simples e diretas 

sobre assuntos e atividades habituais. 

✓ Descrever com meios simples a sua formação, o seu meio envolvente e referir assuntos que 

correspondam a necessidades imediatas. 

3. PÚBLICO-ALVO 

Público em geral que pretenda adquirir conhecimentos de Inglês. 

4. REQUISITOS DE ENTRADA 

Escolaridade mínima obrigatória 

5. MODALIDADE DE FORMAÇÃO 

Formação Presencial 

6. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

A formação irá decorrer em horário pós-laboral, 2 vezes por semana (19h30-23h30) 

7. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

Métodos e técnicas pedagógicas adaptadas ao grupo e conteúdos. Privilegia-se exercícios de aplicação 

prática. 

Conteúdos A1 

✓ Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa; 
✓ Reconhecer nacionalidades; 
✓ Identificar o símbolo Union Jack, compreender o seu significado e a sua utilização em bandeiras 

de vários países; 
✓ Conhecer o seu meio e o dos outros para comparar universos diferenciados; 
✓ Comparar diferentes rotinas diárias; 
✓ Identificar alguns alimentos; 
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✓ Identificar horários e espaços de trabalho e de lazer; 
✓ Identificar profissões; 
✓ Identificar meios de transporte e formas de comportamento em transportes públicos; 
✓ Comparar celebrações e datas festivas; 
✓ Comparar formas de relacionamento familiar e rotinas (horários, refeições); 
✓ Reconhecer os plurais irregulares de alguns nomes; 
✓ Connectors; 
✓ Usar because e so para ligar ideias em frases; 
✓ Adverbs; 
✓ Possessive Case: Reconhecer situações que requerem o uso de of (the end of the story); 
✓ Pronouns; 
✓ Prepositions; 
✓ Verbs; 
✓ Conhecer alguns verbos e seus antónimos; 
✓ Word Formation; 
✓ Language Awareness. 

Conteúdos A2 

✓ Reconhecer os plurais irregulares de alguns nomes (child-children, man-men); 

✓ Connectors; 

✓ Descrever-se a si e descrever a família e pessoas conhecidas (traços físicos relevantes e traços 
dominantes de personalidade); 

✓ Falar sobre atividades escolares que ocorreram no passado; 

✓ Falar sobre atividades de lazer do seu meio cultural (localidade e país); 

✓ Descrever resumidamente locais, atividades e acontecimentos; 

✓ Comparar pessoas e locais; 

✓ Exprimir gostos, hábitos e preferências; 

✓ Preencher uma ficha com informação pessoal em serviços públicos (nome, data, idade, filiação, 
género, morada); 

✓ Pedir e dar informações por SMS e e-mail; 

✓ Produzir pequenos textos, de 25 a 35 palavras, com linguagem simples e frequente; 

✓ Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas; 

✓ Escrever diálogos com encadeamento lógico; 

✓ Contar um episódio ou acontecimento, de forma limitada, com a ajuda de tópicos ou imagens, 
que identifiquem a sequência. 
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8. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Inicial/ Avaliação contínua e Avaliação Final 

9. RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

Materiais disponibilizados pela entidade 

10. PREÇO 

O valor do curso é de 140 euros + 50 euros taxa de inscrição, pagamento a pronto ou em prestações com 

cheques pré-datados. 

11. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Avenida do Cávado nº48 -1ºandar – Centro de Formação CuboForma 

4700-080 Braga 

 


