
 

  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DINIS, GONDOMAR 

PROJETO ERASMUS+ KA1 (2020-1-PT01-KA101-078036) 

Um passo em frente – A step forward.   (2020-2022) 

CURSO ESTRUTURADO/ FORMAÇÃO 

 

 

TED 120.2 English Language (2 Semanas) 
 
 
Este curso destina-se a falantes não nativos de inglês que têm necessidade de: 

• ensinar inglês ou uma temática através da língua inglesa; 

• trabalhar em projetos, programas de intercâmbio ou comissões com dimensão internacional; 

• estabelecer ligação com colegas de língua inglesa ou pais dos seus alunos; 

• realizar pesquisas ou participar em conferências/seminários que contribuam para o seu de-

senvolvimento profissional e para a melhoria da sua escola. 

 

Objetivos 

• Desenvolver e consolidar as competências linguísticas dos participantes, melhorando a com-

petência no uso da língua inglesa num ambiente internacional; 

• Melhorar a comunicação em inglês entre professores e alunos; 

• Valorizar a competência dos participantes na comunicação e partilha de conhecimentos/ex-

periências em inglês em conferências e cursos de formação; 

• Aumentar a competência dos professores na leitura e compreensão de artigos e revistas pro-

fissionais publicados em inglês; 

• Promover a consciencialização da história e cultura irlandesas; 

• Criar oportunidades de observar técnicas de ensino, utilização da tecnologia em sala de aula e 

gestão de turmas; 

• Trabalhar numa equipa internacional para atividades linguísticas e trabalho de projeto; 

• Conhecer o potencial Erasmus+ para o desenvolvimento profissional. 

 

Disposições Práticas 

• Tutor de Curso 

• Materiais de Aprendizagem 

• Avaliação  

• Definição de objetivos de aprendizagem 



 

 

 

• Feedback sobre o progresso e as áreas que necessitam de uma atenção especial 

• Orientação e aconselhamento sobre exercícios de casa 

• Número de contacto de emergência 24 horas 

• Serviço de alojamento 

• Visitas culturais opcionais 

• Certificado de assiduidade e participação 

• Mobilidade Europass 

• Fórum Pós-Curso 

 

Conteúdo do curso 

O programa para as aulas matinais abrange todas as competências linguísticas - falar, ouvir, ler 

e escrever, bem como atividades de pronúncia, vocabulário e gramática. O trabalho de turma 

inclui trabalho individual, par e grupo, debates, trabalho de projeto, apresentações, tarefas es-

critas e exercícios de compreensão oral. Todas as semanas é apresentado um tema do projeto à 

turma e os alunos apresentam o seu trabalho de projeto no final da semana. 

As necessidades dos participantes são avaliadas; os objetivos de aprendizagem são definidos e 

os participantes recebem feedback focado. As áreas de melhoria são abordadas através de ses-

sões de revisão e testes de progresso. 

 

Sessões diárias de ensino 

Manhã: de segunda a sexta-feira/ 20 horas 

 

Número máximo de formandos: 15 

 

Organização: Twin English Centre Ireland Ltd 

 

Localização: Dublin, Irlanda 

  

Data: 30.08.2021 > 10.09.2021 

 

 
 


