
 
Francês Básico para PME’S  

 
Público-alvo 
 
Empreendedores e colaboradores de PME’s, da área do comércio.  

Trabalhadores do sector de turismo, abrangidos pelo Programa de Valorização Profissional. 
 
OBJECTIVOS 
 
Leitura e prática da oralidade em língua francesa. 
Dotar os participantes com conhecimentos básicos na língua francesa, de uma forma 
generalizada; 
Melhorar o desempenho profissional; 
Aperfeiçoar o atendimento a um público internacional; 
Compreender expressões, pedidos e mensagens; 
Comunicar e trocar informação de uma forma simples em francês; 
Facultar um atendimento qualificado e de boa qualidade. 
 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
 
Aprender os conceitos básicos do atendimento em francês; 
Apresentar-se, Cumprimentar e despedir-se; 
Pedir e dar Informações;  
Descrever Lugares e Coisas; 
Expressões e Frases Feitas; 
Dar indicações básicas sobre sítios e espaços comerciais e institucionais; 
Identificar Festividades; 
Data e Hora. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Lexicais: 
- Atendimento ao público 
 
Gramaticais: 
- O Condicional; 
- A frase interrogativa. 

 
Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 15 – Formação Presencial 
Área de formação: 222 – Línguas e Literaturas Estrangeiras 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 06, 07, 08 e 09 de Outubro de 2009 



   
 

 
Horário: 09h00 às 13h00 e dia 09 das 09h00 às 12h00 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 
 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Formadora 
 
Dr.ª Sara Cunha 
 
Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante Francês e Inglês, através da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa. 
Formadora Certificada. 
 

Inscrição 
 
€ 200,00 por participante – consultar as condições de participação e os descontos 
para as empresas associadas. 
 
Observações 
 
Curso a aguardar aprovação do programa Pro-Emprego 
As inscrições de colaboradores de Empresas do sector do Turismo que estiverem inscritas no 
Programa de Valorização Profissional são gratuitas, mediante apresentação de comprovativo 
de inscrição no Programa. 

 

 

Projecto Co-Financiado 

 
 


