EDUCAÇÃO CORPORATIVA
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DOS TRABALHADORES
Série Educação Num Clique
Curso:
Espanhol III
Modalidade:
Presencial

Carga Horária:
30 horas

Ementa:
• Estruturas para comparações: superioridade/ inferioridade e igualdade
• Vocabulário referente a adjetivos
•Formas de trabalho antigas e atuais/economia/o processo de globalização
• Fonética: “r” e “rr”/Uso e formação do voseo
• Voc. sobre clima/ind. da cerâmica/Exploração de mão de obra infantil
• Fonética: “a”/Expressões condicionais (hipotéticas)
• Uso dos verbos do Condicional/Pretérito Imperfecto del Subjuntivo
• Possíveis mudanças no local de trabalho/indústria do turismo
• Texto sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho
• Fonética:“e” “d” “j” “g” “v” e “b” “o” “s” “t” “l” “c” “y” e “ll” “z” e “c”
• Vocabulário sobre vestimenta/ indústria têxtil/estresse no trabalho
• Expressões de sentimentos/Revisão dos verbos de câmbio
• Vocabulário referente a alimentos, indústria alimentícia e higiene
• Expressões de transações e publicidade bancárias
• Vocabulário relacionado a móveis/Texto sobre a indústria moveleira
• Texto referente à atividade física incluída no trabalho
• Expressões utilizadas para queixas ou reclamações
• Vocabulário sobre informática/ ind. tecnológica/ inovação nas empresas
• Discurso indireto/Revisão dos verbos no Pretérito do Modo Infinitivo
• Vocabulário relacionado ao Mercosul
•Texto sobre a indústria do calçado/ concorrência no mercado interno
• Expressões dos procedimentos no aeroporto e interior de um avião
• Orações condicionais com si
• Passado próximo X passado distante/Pretérito Perfecto Compuesto e Simple
• Vocabulário para contratação de funcionários e materiais de construção
• Apresentação profissional (curriculum vitae ou memória descritiva)
• Textos sobre a indústria da construção civil/responsabilidade social
• Expressões linguísticas para situações de emergência/Expressões de cortesia
• Vocabulário relacionado ao ambiente hospitalar/ pedidos de ajuda
•Texto sobre a indústria metalúrgica
• Uso do pronome usted/sinais de pontuação
Contatos das Regionais:
BLUMENAU: (47) 3231.5261
BRUSQUE/ITAJAÍ: (47) 3354.1862

EXTREMO OESTE: (49) 3321.7436
GRANDE FLORIANÓPOLIS: (48) 3381.9136
JARAGUÁ DO SUL: (47) 3372.9407
JOINVILLE: (47) 3431.6158
MEIO OESTE: (49) 3531.3622
OESTE: (49) 3441.3915
PLANALTO NORTE: (47) 3631.1742
RIO DO SUL: (47) 3531.2234
LAGES: (49) 3221.3714
CRICIÚMA: (48) 3437.2403
DIREÇÃO REGIONAL: (48) 3332.3408

