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Inglês Intermédio  
Intermediate 

Aprofunda os seus conhecimentos e faça 
deles uma vantagem! 

OBJECTIVOS 

 Reconhecer e usar as estruturas base da língua inglesa; 
 Desenvolver progressivamente a correção na  pronúncia; 
 Elaborar pequenos textos e diálogos de complexidade intermédia; 
 Praticar a leitura, escrita e diálogo em contextos do  quotidiano; 
 Utilizar a sintaxe e o vocabulário adequado aos diferentes contextos comunicacio-

nais; 
 Preparar-se para ações mais avançadas de inglês e comunicação empresarial. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Vocabulário de base 

Spelling / Números / datas / horas  
Atividades do dia-a-dia e Hobbies  
Sentimentos / apresentações  pessoais 
Carreira profissional e atividades profissionais 
Talentos, capacidades, saberes e características de  personalidade 
Situações sociais do quotidiano (marcação de viagens/hotéis; compras;  
restaurante; direções.) 
Contactos comerciais / profissionais (atendimento telefónico, receção, mails…)  
 

Prática Comunicativa (oral e escrita) 
Cumprimentar, fazer apresentações pessoais  
Pedir e dar informações 
Exprimir opiniões, comentar 
Dialogar – descrever sentimentos e rotinas 
 

Estruturas Gramaticais 
Verbos (presente, passado, futuro)  
Verbos Modais 
Estrutura afirmativa, interrogativa e negativa  
Preposições de tempo e lugar 
Pronomes, determinantes e graus de adjetivos  
 

Atividades  / Competências 
Leitura – pronúncia e compreensão escrita  
Escrita de textos e diálogos – produção escrita 

 
Diálogos – produção e compreensão oral  

BENEFÍCIOS 

 Aprofunde os seus conhecimentos na língua mais falada a 
nível mundial; 

 Perceba a importância do Inglês na vida pessoal e profis-
sional; 

 Não tenha dificuldade em expressar a sua opinião em 
Inglês; 

 Comunique facilmente com os seus clientes ou fornece-
dores.  

 
DESTINATÁRIOS 
 Ativos no geral que careçam de desenvolver a língua 

inglesa ou recuperar conhecimentos de nível escolar há 
muito não praticados; 

 Técnicos administrativos, de atendimento 

seja importante o inglês nas suas relações 
profissionais; 

  enriquecer o 
seu currículo  académico. 

 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Turmas com um máximo de 12 formandos;  
 Utilização de meios audiovisuais e informáticos adequa-

dos;  
 Documentação e material de suporte à formação. 

50 

HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 

Nível B1 
Quadro Europeu  

Comum de  
referência para  

línguas  


