EDUCAÇÃO CORPORATIVA
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DOS TRABALHADORES
Série Educação Num Clique
Curso:
Produção Textual
Modalidade:
Presencial

Carga Horária:
60 horas

Ementa:
Conteúdo programático
• Uso e formação de alguns verbos irregulares no Presente do Indicativo
• Números de 100 a 1000
• Vocabulário referente a documentos pessoais
• Dicas para organizar uma viagem
• Expressões usuais para realização de reservas
• Uso e formação dos verbos gustar, querer e preferir no Presente do Modo Indicativo
• Vocabulário referente a tipos de alojamentos e elementos dentro de um quarto de
hotel: dicas sobre os cuidados no momento da realização dereservas
• Heterogenéricos
• Hetrosemánticos
• Heterotónicos
• Leitura de um conto curto
• Uso e formação dos verbos irregulares no Futuro simple
• Vocabulário sobre lugares para visitar
• Informações de passeios turísticos em Buenos Aires
• Expressões usuais para cumprimentos e despedidas: diferenças entre Tú e Usted,
distinção entre uso formal e informal
• Vocabulário sobre partes de um local de trabalho
• Texto sobre a importância do turismo
• Expressões usadas em solicitação de informação sobre localização de pontos na
cidade
• Expressões usadas em informação sobre localização de pontos da cidade
• Advérbios de lugar: aquí/acá, ahí e allí/allá.
• Apócope
• Vocabulário sobre estabelecimentos comerciais
• Compreensão auditiva73
• Informações sobre o Museu del Prado
• Verbos irregulares no Pretérito Indefinido ou Pretérito Perfecto Simple do Modo
Indicativo
• Revisão dos verbos regulares no mesmo Modo e Tempo.
• Vocabulário do dia a dia, enfatizando as diferenças léxicas entre os países de
falahispânica.
• Diferenças entre Espanha e América Latina
• Uso da preposição a como complemento ou objeto direto

• Revisão dos pronomes complemento
• Vocabulário dos meios de transporte
• Vocabulário referente às partes de um ônibus.
• Expressões correspondentes: Voy a pie, Voy en tren, etc.
• Conselhos para viagens de ônibus
• Números cardinais: a partir de 1.000 até o infinito
• Números ordinais
• Artigo neutro lo
• Vocabulário relacionado com os doc
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

