
 

 

 

 

 

 

Nome do Curso: Inglês para Restauração e Turismo Nível I 
 

 
Público-Alvo 

Empresários e profissionais envolvidos no ramo de bares, restaurantes, e demais estabelecimentos que 
atendam turistas estrangeiros. 
Técnicos/ Operadores de Turismo.  
 
OBJETIVOS GERAIS  

Apresentar e praticar situações quotidianas de atendimento em restaurantes e bares para atendimento 
de turistas estrangeiros. 
Ensinar Inglês de forma prática que permita aos alunos colocar em prática imediatamente os conteúdos.   
Ensinar princípios básicos de gramática necessários para permitir a comunicação de forma eficaz. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Apresentação, Níveis de domínio da Língua, Expetativas. 
2. Staff (Restaurante/ Bar) 
3. Planta e áreas do Restaurante/ Bar 
4. Equipamentos e materiais (talheres, louças, etc) 
5. Métodos de Cozinhar/ tipos de cozinhados 
6. Tipos de Comidas e Bebidas 
7. Reservas (pessoalmente e por telefone) 
8. Receber/ Sentar os Clientes; Pedidos (Comida e Bebida) 
9. Servir (entradas, prato principal, sobremesa); Refil de água, vinho 
10. Reclamações 
11. Após a refeição (limpar a mesa, o pagamento) 
12. Higiene; Entender riscos e medidas preventivas 
13. Técnicas de venda,  
14. Recrutamento (entrevista e CV) 
15. Avaliação, Reflexão Final, Projetos Futuros. 

 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 14 horas – Formação Presencial  
Área de Formação: Línguas Estrangeiras 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: Dias 14 e 21 de abril de 2018 (Sábados), 7 horas/dia 
Horário: das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30 
Local: Sala de formação do Núcleo Empresarial da ilha de São Jorge 
 
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 (Projeção de imagens, Vídeos), Audição de diálogos 
e MP3 de acordo com os conteúdos.  
Ativo – exercícios práticos de role-play em todas as aulas. 
 
Serão fornecidos a cada aluno: um Guia de Sobrevivência para o aluno usar depois do curso e um PDF 
por aula com o resumo e exercícios relativos à mesma.  
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
 
Formadora 

 
Sandra Bettencourt Silveira 
Licenciada em Ensino de Português e Inglês 
Formadora certificada 
 
Inscrição 

 
€ 77,00 por participante inscrito através de empresa associada  
€ 120,00 para não associados  
 
Mínimo de formandos: 8  
Máximo de formandos: 14 
Data limite de inscrição: 05 de abril de 2018 
 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 


