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

Carga Horária:
60 horas

Ementa:
• Futuro imediato (futuro com to be going to, presente contínuo e presente simples)
• Preposições relacionadas ao tempo: in, on, at
• Viagens (meios de transporte, documentos necessários, procedimentos de
partida,chegada, check-in, etc.)
• Características sociogeográficas e recursos naturais/ Descrição de lugares
• There to be (passado/ presente)/To have / to have got
• Much, many, a lot of/ Possessive pronouns
• Fatos, concordância, desacordo, opinião
• Conjunções/conectivos (adição e oposição/contraste)
• Tag questions/ Planos para o futuro (futuro com Will)
• Recomendações (modais de sugestão: should/ought to)
• Obrigações (modais e expressões com must/ have to/ had better)
• Turismo, atividades e locais de lazer (museus, parques etc.)
• Ordem dos adjetivos (word order)
• Solicitações e fornecimentos de informações (discursos formal e informal)
• Cidade e interior (zona urbana e zona rural)/ Tráfego urbano
• Pronomes demonstrativos (this, that, these, those)
• Direções e instruções (solicitação e fornecimento)
• Ambiente de trabalho (empresas, companhias, cargos e funções etc.)84
• Preposição de direções (to, from, past, across etc.)
• Advérbios de sequência (first, then, after that etc.)
• Phrasal verbs / two-word verbs/ Imperativo
• Passado Simples e advérbios de tempo (revisão)
• Hábitos e atividades no passado (used to, advérbios de frequência)
•Expressões imperativas: ordens, sugestões, instruções e aconselhamentos
• Preposições to / for/ Make x Do
• Expressões idiomáticas
• Recursos eletrônicos para escritório/ Rotinas de trabalho e de negócios
• Gostos e preferências pessoais: likes and dislikes
• Uso de verbos + ing / verbo + infintivo
• Indicadores financeiros e de qualidade de vida dos países (Wealth indicators)
Currículos profissionais e biografias
• Pronomes reflexivos/ Grau dos adjetivos/ Preposições de tempo
• Clauses of time (when, before, after, etc.)
• Restaurantes e comidas

• Can/could; may

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

