Formação Contínua Especializada

Comunicar em francês no setor da Construção
[OBJETIVOS]

Conhecer estruturas de comunicação em língua francesa para aplicação em contexto social e profissional;
Utilizar a língua francesa para a produção de textos orais e escritos no contexto do setor da Construção;
Conhecer terminologia técnica relativa a áreas ligadas à Construção;
Ler e interpretar textos com informação técnica no âmbito do setor da Construção.

[DESTINATÁRIOS]
Detentores de habilitações iguais ou superiores ao 9.º ano.
[PRÉ-REQUISITOS]
Conhecimentos de língua francesa, pelo menos ao nível A2 do Quadro Europeu de Referência
para as Línguas: compreender frases isoladas e expressões frequentes em língua francesa,
conseguir comunicar em tarefas simples e de rotina que exigem apenas uma troca de informação
simples e direta e saber descrever de modo simples a sua formação e o meio circundante.

[DURAÇÃO]

[HORÁRIO]

25 horas

Pós-laboral

[VALOR DA INSCRIÇÃO]
150 € (valor isento de IVA, nos termos do n.º 10 do artigo 9.º do CIVA)

[CERTIFICADO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL]
O Certificado de Frequência de Formação Profissional será atribuído a quem concluir o curso, sem
exceder o limite de faltas (10% do número total de horas, metade das quais terão de ser justificadas).

[CONTEÚDOS]


Estruturas frásicas para aplicação da língua francesa em contextos de caráter social e
relacionados com a atividade do setor da Construção (selecionadas em função das
necessidades específicas de cada grupo):



o

Apresentar-se e apresentar alguém;

o

Cumprimentar e responder a cumprimentos;

o

Pedir e dar opiniões;

o

Concordar e discordar;

o

Pedir desculpa;

o

Despedir-se.

Terminologia técnica de áreas ligadas à Construção (selecionada em função das necessidades
específicas de cada grupo):
o

Profissões da Construção;

o

Administração e gestão;

o

Ferramentas e utensílios;

o

Máquinas e equipamentos;

o

Partes de edifícios;

o

Desenho (plantas e cortes);

o

Saúde e segurança;

o

Medições;

o

Topografia.

[OBSERVAÇÕES]
- 10% de desconto para empresas associadas da AICCOPN.
- 5% de desconto para empresas que proporcionaram estágios aos formandos nos últimos 2 anos.
- São consideradas prioritárias as inscrições provenientes de candidatos ligados a empresas associadas
da AICCOPN (no cumprimento do disposto na Portaria n.º 559/87, de 6 de julho, concretamente no
ponto III do Capítulo I).

