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A oferta de um curso específico:  
 
DURAÇÃO DO MÓDULO: 20 horas em 7 semanas 
 
LOCAL: na Alliance française de Coimbra 
 
HORÁRIOS: 6a – 18h-20h30 
 
DATAS: de 11 de janeiro a 1 de março de 2013 
 
PREÇO ESPECIAL: 165 euros 
 
Inscrição até dia 4 de janeiro 
 
Os níveis :  
 
Para integrar este curso profissional, é necessário possuir algumas bases de francês (nível A1).  
 
O QUE É O NÍVEL A1? 
Sou capaz de : 

• reconhecer palavras e expressões simples de uso corrente relativas a mim próprio, à minha família 
• comunicar de forma simples, desde que o meu interlocutor se disponha a repetir num ritmo mais lento 
• utilizar expressões e frases simples para descrever o local onde vivo e pessoas que conheço 
• escrever um postal simples e preencher uma ficha com dados pessoais 

 
A Alliance française de Coimbra oferece a possibilidade de realizar um teste de nível, no dia 4 de janeiro às 18h. 
 
Os conteúdos:  
 
OBJETIVOS 

• Ser capaz de agir e reagir em francês perante situações do dia a dia pela resolução de tarefas concretas 
 

TEMAS ABORDADOS 
• Vie personnelle, vie professionnelle 
• Voyager dans le cadre de la vie professionnelle 
• Parler de son expérience et de ses compétences 
• Recrutement et expatriation 

 
ACTOS DE FALA 
Falar dos seus tempos livres e do seu trabalho 
Telefonar, reservar  
 Falar das suas competências, de um estágio ou da sua experiência profissional 
 Preparar uma entrevista 
 Exprimir a sua motivação, informar-se 
GRAMÁTICA 
O presente, a localização no tempo, a forma interrogativa 
Os possessivos, os demonstrativos, os verbos irregulares mais frequentes 
O imperfeito, os pronomes COD 
A localização no tempo (seguimento), le passé composé e o imperfeito 
O futuro, os verbos + infinitivo 
LEXICO GERAL 
Os tempos livres, os países- as cidades, o dia a dia 
A data e as horas, os números, os transportes 
Verbos para exprimir experiências e competências 
Expressões necessárias para exprimir aptidões e competências  
Vocabulário da motivação, pedir informações 
LÉXICO ESPECIFICO 
Redigir um planning 
Vocabulário específico aos diferentes tipos de engenharia 
SOCIOCULTURAL 
Redigir uma lista de tarefas, redigir um inquérito 
Escrever e-mails formais e informais, conversas telefónicas  
Preparar uma entrevista, escrever uma carta simples de motivação 

 

  
Cursos específicos para  engenheiros 
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Os outros tipos de cursos a preço especial para acelerar a sua formação:  
 

• Cursos coletivos (10 semanas ou 2 semanas) = 325 €/40 horas 
 

• Cursos super-intensivos (4 dias) = 165 €/20 horas 
 

• Cursos “à la carte” : pode escolher dias e horários  
o Duas ou três pessoas = 15 €/hora/pessoa 
o Quatro ou cinco pessoas = 12 €/hora/pessoa 

 
• Cursos individuais = 18 € para 40 horas ou mais no ano - 25 € até 39 horas no ano 

 
 
Os mais da AFC :  
 

• Na primeira aula, receberá a lista dos objetivos a atingir durante o curso. Na última aula, o professor dar-lhe-á uma 
avaliação pessoal e um certificado de frequência em português e em francês.  

 
• Um acesso gratuito à mediateca (mais de 3 500 obras e mais de 200 filmes legendados) com revistas, wi-fi, televisão 

com canais franceses e acesso a Europresse, motor de busca sobre a imprensa.  
 

• A experiência nos cursos específicos para profissionais através da rede das Alliances françaises em Portugal. 
 

• Ajuda personalizada para fazer o seu CV, preparar-se para a entrevista de recrutamento, facilitar a sua instalação num 
país francófono...  
 

• Tradução oficial dos documentos por tradutores reconhecidos. 
 
 
 

 


