EDUCAÇÃO CORPORATIVA
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DOS TRABALHADORES
Série Educação Num Clique
Curso:
Inglês I
Modalidade:
Presencial

Carga Horária:
30 horas

Ementa:
- Vocabulário para apresentação pessoal (saudações, números, alfabeto)
- Pronomes pessoais
- Pronomes possessivos
- Verbo to be (forma afirmativa, negativa e interrogativa)
- Adjetivos
- Formas de tratamento (Miss, Ms, Mrs, Mr)
- Vocabulário referente à localização espacial (preposições)
- Artigos indefinidos/Pronomes demonstrativos
- Plural de substantivos
- Wh-questions
- Nacionalidades/ Horas
- (números, expressões mais utilizadas, etc.)
- Itens do vestuário (roupas, acessórios, cores, etc.)
- Estações do ano e diferenças climáticas
- Meses do ano/ Dias da semana
- Presente Contínuo
- Descrição física (características físicas)
- Alimentos
- Some/any/ Much/many
- Rotinas diárias/ Meios de transporte
- Membros familiares
- Presente simples
- Descrição de pessoas/ Características pessoais/ Partes do corpo
- Profissões/ Rotinas de trabalho
- Wh-questions com os auxiliares do/does)
- Tipos de moradia (casa, apartamento, etc.)
- Partes da casa (cômodos), móveis, eletrodomésticos, objetos de decoração de uma
casa
- Verbo There to be
- Datas especiais, feriados, aniversários
- Planos para o futuro (Futuro com going to, expressões de tempo)
- Números ordinais
- Problemas de saúde e doenças comuns
- Medicamentos
- Imperativo

- Informações biográficas (datas e locais de nascimento – cidade, estado, país)
- Passado do verbo to be (formas afirmativa, negativa e interrogativa)
- Wh-questions com verbo to be no Passado57
- Convites (would you like...?, formas de aceitar, recusar, dar justificativas)
- Férias (planos, atividades de lazer, esportes, etc.)
- Object pronouns
- Atividades e eventos no passado (solicitar e fornecer informações no passado:
atividades de lazer ou realizadas no trabalho, etc.)
- Passado Simples (verbos regulares e irregulares)
- Vocabulário sobre talentos e habilidades, atividade de lazer e esportes
- Uso de Can

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

