
CENTRO EDUCATIVO E DE FORMAÇÃO 
 

968839140 – espacocrescer2012@gmail.com 
Rua da Murteira N.º 905, 3885-102 Arada 

https://espacocrescer2012.wordpress.com/ 

 

Ação de Formação de Inglês para Atendimento ao Público  

 

Formador 

Maria Silva, Licenciada em Ensino de Português/Inglês, leciona desde 1997 ao 3º ciclo e 

Secundário em ensino regular e profissional. 

 

Duração 

25 horas  

 

Preço 

75 € 

 

Destinatários 

- Comerciantes e outros profissionais de atendimento ao público; 

- Desempregados com perspetivas de emigrar; 

- Imigrantes que pretendam entrar no mercado de trabalho português; 

- Profissionais administrativos de empresas; 

- Prestadores de serviços por conta própria; 

- População em geral. 

 

Enquadramento 

Verifica-se cada vez mais a importância da língua inglesa nos serviços e comércio mesmo que a 

uma escala pequena, daí ser útil e relevante para prestadores de serviços e comerciantes 

dotarem-se de conhecimento da língua Inglesa na base da conversação e atendimento ao público. 
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Objetivos 

- Dotar de conhecimentos de Inglês ao nível de conversação; 

- Adquirir conhecimentos e prática para melhor poder receber e atender clientes estrangeiros; 

- Adquirir conhecimentos para manter conversação em inglês no estrangeiro; 

- Adquirir conhecimentos para escrever em inglês ao nível básico. 

 

Metodologia 

Após enquadramento linguístico e prático das principais bases de Inglês, será dado relevo à 

prática oral de Inglês a nível de atendimento e conversação. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Nível básico: Pronomes, tempos verbais, profissões, vocabulário básico e conversação 

diária. 

 Nível seguinte: Diálogos, expressão escrita, atendimento ao público. 

 

Exercícios práticos 

 Avaliação de diagnóstico; 

 Fichas de exercício; 

 Audição de diálogos e textos; 

 Tarefas em grupo. 

 

Número mínimo de participantes 

4 pessoas  

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia consoante 

cada caso.  
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Número máximo de participantes 

25 pessoas  

 

Informação adicional 

Com direito a certificado das sessões em que participou e documentação de apoio. 

 


