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Curso Livre de Inglês Básico 1 - 
A1.2/A2.1 

 

EM REGIME DE ENSINO A DISTÂNCIA* 

 

*Para participar no curso, os estudantes têm de ter acesso a ligação estável à Internet e um 
computador/portátil/tablet com som, microfone e câmara. 

 

Nome do curso Curso Livre de Inglês Básico 1 – A1.2/A2.1 

Unidade Orgânica e local de 
funcionamento 

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 

Horas/curso 
Total de 40 horas. O curso terá duas sessões semanais de 1h30 cada, num total de 26 
sessões mais 1 sessão final de 1 hora.  

ECTS O curso atribui 3 ECTS após aprovação. 

Horário de funcionamento 
previsível 

 

Pós-laboral (a partir das 18h30). 

 

Público-alvo do curso 
 

Comunidade académica e público exterior à universidade. 

 

Número de vagas 
 

16 

Número de estudantes 
mínimo para 
funcionamento do curso 

 
10 

Direção do curso Prof.ª Filipa Perdigão e Prof.ª Kate Torkington 

Contacto ESGHT- Helena Rodrigues; tel: 289 800 171; e-mail: cl@ualg.pt. 

Objetivos: To encourage a generation of informed decision-makers, this course prepares learners to 
think critically while teaching the English skills needed to communicate effectively 
through: 

- Information-rich topics that naturally promote curiosity and challenge learners 
to understand the themes In English on a deeper level. 

- Developing the 21st century skills needed in a technology-rich environment, like 
questioning authors and using visually literacy skills to infer meaning. 

- Combining practical, real life content for today’s students with flexible digital 
resources. 

 
Materiais: Liz Soars, John Soars & Paul Hancock (2019). Headway Elementary 5th Edition Student’s 

Book. Oxford University Press.  
Extra materials - online resource platform. 

Nível segundo o Quadro 
Europeu Comum de Referência 
para as Línguas: 

A1.2/A2.1 

Teste diagnóstico: Sim 

mailto:cl@ualg.pt
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Topics 
 

Nice to meet you. 
Work and family 
Time off 
House and home 
Lessons in life 
 

Grammar 
 

Verb to be 
Possessive adjectives 
Present simple 
there is/there are 
some/any/a lot of 
this/that/these/those 
can/can’t 
Past simple 
 

Reading & Writing 
 

Blogs 
Form filling 
Describing your home 
Formal email 
 

Listening & Speaking 
 

Everyday English 
Describing jobs 
Describing the past 
 

Final sessions Assessment (written and/or oral) 
 

 


