Fundamentação do curso:
Uma União Europeia em
expansão e uma Europa mais
interligada derrubou barreiras –
físicas, políticas, económicas e
culturais – trazendo um
aumento de oportunidades e
de
mobilidade
para
os
cidadãos europeus.

Instituto de Formação
de Línguas
Inglês / Francês
Espanhol / Alemão

CEFALUS ESCOLA DE FORMAÇÃO LDA.

Os nossos cursos visam dotar
os participantes com estruturas
léxico-gramaticais necessárias
para transmitir e perceber
informações
práticas
do
quotidiano
e
profissional,
mediante uma comunicação
simples e controlada.

Rua Dr .Pinto Mesquita n. 35 2º Dto.
4620-661 Lousada
Tel./ Fax: 255 913 776

Destinatários: público em geral

www.cefalus.com

Preço: €350

E-mail: geral@cefalus.com

Inscrição: €35
Carga horária: 50h

Responsável:
Dra. Catarina Dias

Manual: OFERTA
Horário: laboral/pós-laboral

Apresentação

Metodologia de ensino

Avaliação

A Cefalus Escola de Formação Lda.

Será privilegiado o método participati-

tem diversificado o seu leque de ofer-

vo/comunicativo. As sessões serão de-

ta formativa, apostando não só em

senvolvidas em exposições orais e es-

cursos técnicos assim como em cur-

critas com a utilização do material de

sos de desenvolvimento pessoal.

apoio desenvolvido pelo departamento

Temos preparado inúmeras pessoas

pedagógico.

Num primeiro momento, leva-se a
cabo uma avaliação diagnóstica
no sentido de avaliar as necessidades linguísticas dos formandos
e entender quais os seus objetivos, de forma a determinar o nível
do curso mais indicado.

ao nível da aprendizagem linguística

Os temas apresentados são aborda-

do inglês, francês, alemão e espa-

dos através de atividades práticas com

nhol para a sua integração em paí-

simulações que permitem uma assimi-

ses de língua estrangeira.

lação imediata das competências de

Pretende-se dotar os formandos de

compreensão oral e escrita.

A avaliação decorre também de
forma contínua, sendo que a classificação final leva em conta o trabalho, oral e escrito, o progresso
feito nas sessões, os trabalhos de
casa e o resultado dos testes.

conhecimentos que lhes permitam enfrentar o quotidiano diário (em tarefas
como ir a um supermercado, pedir a
conta num restaurante, viajar, apa-

Carga Horária
Cursos Intensivos de Línguas

nhar um táxi, etc) assim como trans-

Duração: 50h

mitir os conteúdos necessários ao de-

Horário: 20h00 às 23H00

sempenho uma dada categoria profissional, caso o objetivo seja a emigração ou o alargamento empresarial.

Em dias a acordar com os formandos

