
    

 
 

 
  

 

Centro interdisciplinar de Línguas, Culturas e Educação 
Curso de Inglês – Conversação (nível B2)  

Código: 2018/2019-7 

Responsável: Margarida Morgado 

Perspetivas de trabalho: Prática de conversação de nível B2 (Quadro Comum de Referência para as 
Línguas. para em Inglês), em pequeño grupo para desenvolver competências orais. 

 

  

Título: Curso de Inglês Conversação 

Director académico: Margarida Morgado  

Professor(es): Paul Melia 

Modalidade de 
formação: 
 
Público Alvo: 
 

Presencial             
  
  
Docentes do IPCB; Pessoal não docente do IPCB; Outros 

Datas de realização:  20 de fevereiro de 2019 a  19 de junho de 2019 

Horário:    4as-feiras, 16h às 17h (x 15 semanas) 

Número total de horas: 15 horas de contacto direto 

Créditos /certificação: Sem creditação. Certificado de participação. 

Inscrição:  No CILCE 
Por e-mail: cilce@ipcb.pt  
ou em hhttttppss::////cciillccee..iippccbb..pptt//ffoorrmmuullaarriioo--ccuurrssooss--ddee--lliinngguuaass--eessppeecciiffiiccooss//  

 
 

Preço:   50 euros e gratuito para afetos ao IPCB 

Lugar de realização:  Centro Interdisciplinar de Línguas, Culturas e Educação (CILCE) 
Escola Superior de Educação, Bloco B,  
R. Prof. Doutor Faria, de Vasconcelos,  
6000-266 Castelo Branco 

mailto:cilce@ipcb.pt
https://cilce.ipcb.pt/formulario-cursos-de-linguas-especificos/


Secretária do CILCE: 
 
 
Outras informações: 
 
 
Conteúdos:  
 
 
 
 
Objetivos do Curso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia: 
 
 
 
Avaliação: 

Cecília Ramos 
ceciliaramos@ipcb.pt 
 
Pagamento, antecipado, a decorrer na semana de 11 a 15 de fevereiro 
de 2019, na tesouraria da ESE ou por transferência Bancária. 
 
Antes de cada aula o aluno recebe um artigo em inglês sobre temas da 
atualidade. Durante a aula, e motivados por perguntas do professor, os 
alunos debaterão as questões mais relevantes relativas a esse artigo. 
  
  
-ser capaz de compreender a maioria de ideias complexas e subtis a 
partir dos textos ingleses, que são artigos dos jornais ingleses, escritos 
em estilo elaborado, sobre assuntos concretos e abstractos, tanto na 
sua área de especialidade como noutros âmbitos.  
-ser capaz de comunicar sem preparação prévia e falar quase como um 
nativo, seja em contexto do passado, do presente, ou do futuro. 
-ser capaz de se exprimir de modo claro e interagir com outros 
falantes, de forma fluente, sobre um artigo previamente estudado, que 
testará as competências orais de nível B2 do aluno.  
  
  
Técnicas de discussão em grupo, principalmente em resposta a 
questões levantadas pelo professor. 
  
  
Sem avaliação. 

  
  

BBiibblliiooggrraaffiiaa::  
Os jornais: 
 
The Guardian  
 
The New York Times  
 
e o site:  
 
BBC News 
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