
 

 

 

 

 

  

Nome do Curso: UFCD 8307 - Língua Inglesa – Turismo e Hotelaria na Região 
 
Público-Alvo 

 
Empresários e trabalhadores do setor do turismo e hotelaria, com necessidades de melhoria da língua 
inglesa. 
 
 
OBJETIVOS 

 
- Caracterizar a oferta turística e hoteleira da região, em inglês, a nível do utilizador independente; 
- Descrever as principais atrações turísticas da região, em inglês, a nível do utilizador independente; 
- Descrever as principais tradições da região, em inglês, a nível do utilizador independente. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Funcionamento da língua inglesa 
 - Regras gramaticais de sintaxe e semântica; 
 - Unidades significativas: parágrafos, períodos, tipos de frase, estrutura frásica; 
 - Adequação discursiva; 
 
Funções da linguagem: 
 - Comparar e contrastar; 
 - Ouvir e exprimir opiniões; 
 - Sugerir; 
 - Descrever; 
 - Perguntar e exprimir preferências; 
 - Aconselhar; 
 - Apresentar; 
 - Pedir autorização; 
 
Descrição e identificação: 
 - Oferta turística da região; 
 - Oferta hoteleira da região; 
 - Tradições da região. 
 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 25 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação: 222 Línguas e Literaturas Estrangeiras 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: de 28 de março a 6 de abril de 2016. 
 



   

 

Horário: de 28 de março a 01 de abril – das 18:00H às 21:00H 
   Dias 4 e 5 de abril – das 18:00H às 21:00H 
   Dia 6 de abril – das 18:00H às 22:00H 
 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
Ativo – exercícios práticos 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
 
Formadora 

 
José Carvalho 
Licenciado em Professor do Ensino Básico – 1º e 2º Ciclos – Variante Português e Inglês pela Escola 
Superior de Educação de Viseu. 
Formador certificado. 
 
 
 Inscrição 

 
 € 117,00 por participante inscrito através de empresa associada 
  
€ 167,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de formandos: 15 
 
 
Data limite de inscrição: 23 de Março de 2016 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 


