
 

WEBINAR/WORKSHOP 

EM LÍNGUA INGLESA  
NA ESPECIALIDADE DE SECRETARIADO E ASSESSORIA E NO  

ÂMBITO DO QUADRO COMUM EUROPEU DE REFERÊNCIAS PARA LÍNGUAS  

 

 
E-LEARNING 

 

 

PROPOSTA 

 2020 

  

 



 

1 

 

 

PREÂMBULO 

Agradecendo a oportunidade que me concedem em apresentar a presente proposta, a qual preparei para corresponder às vossas 
necessidades, em matéria de Reforço de Competências da Língua Inglesa dos vossos Profissionais. 
  
Com base na minha experiência, estou seguro de poder corresponder às vossas expectativas e exigências no que diz respeito a: 

 Debater e exercitar conteúdos pedagogicamente investigados e testados a nível de inglês para fins específicos (English for 

Specific Purposes), neste caso, de secretariado e assessoria, de acordo com as melhores práticas da Cambridge University 

Tesol, mas com total flexibilidade para se integrarem, cabalmente, na realidade pretendida; 

 Reforçar as competências a nível da conversação, escrita e conversação em Inglês das participantes com conhecimentos, 

técnicas e boas práticas que, facilitando a compreensão da língua no seu contexto de trabalho, assim como das reais 

necessidades dos clientes e utentes, asseguram a apresentação de soluções adequadas e diferenciadas, baseada numa 

comunicação eficaz; 

 Assegurar elevados índices de envolvimento dos participantes, proporcionando-lhes uma experiência formativa em formato  

webinar para assimilação das noções e técnicas a trabalhar para ser possível esperar um bom índice de integração prática e 

rápida dos novos conhecimentos e comportamentos. 

 
Nas páginas seguintes, sintetiza-se a especificidade da solução proposta, com o propósito de se corresponder integralmente às vossas 
expectativas.  
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SOLUÇÃO 

A consolidação das competências, atrás sintetizadas, é proposta em dois webinar/workshop, criando-se a Opção A e B. 
Por motivos de ordem prática, ambos os webinar/workshop terão um máximo de 25 participantes. Este número permitirá uma 
razoável interacção. 
Os eventos desenvolvem-se em plataforma Zoom. Cada participante receberá um código de acesso à sessão e necessitará de um 
computador ou portátil, com ligação à internet.  
O webinar/workshop abrange tanto uma componente de formação bem como exercícios em grupo que põem em prática os 
conhecimentos. Assim, distinguem-se a Opção A da Opção B conforme exposto na tabela abaixo.  
 
No final do webinar/workshop, os Participantes poderão responder a um exame que avaliará conhecimentos lexico-gramaticais. 
 
Em termos de Certificação, para cada webinar/workshop emitir-se-á um certificado de participação individual para cada participante 
no qual constará o conteúdo do evento.  
 

CONTEÚDOS GERAIS  

Opção Título Descrição geral 

A 
 

 English Language 
Refresher for 
Secretaries 

 Revising tenses: Present and Past for general and business communication 
 

 The future in English – expressing probability and decisions in the future 
 

 Email English – useful vocabulary, formal and informal styles 
 

 Email English – practical applications of grammar and vocabulary 
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MATERIAIS 

Os Materiais do Participante serão disponibilizados na plataforma para os formandos.  

Os Testes serão disponibilizados online antes ou depois dos Workshops em plataforma Kahoot.  

A sessão do Workshop será gravada integralmente e a gravação será disponibilizada à Associação 48 horas após o Workshop em 
formato audio-visual (mp4), gravação audio (.wav), e comunicação chat (txt). 

Está também contemplada reunião com o Instituto para preparação e alinhamento, tal como para análise de objetivos pedagógicos, 
resultados e definição de próximos passos. 

 

METODOLOGIA 
 

Para que os conceitos e práticas aprendidas, possam ser integrados com sucesso no labor quotidiano dos Participantes, há dois 
intervenientes muito importantes: Facilitador e Participante. O envolvimento é pois um fator crítico para o sucesso no processo de 
treino / formação. A Metodologia empregue reflete a experiência profissional e o meu conhecimento académico, nomeadamente as 
noções, novas técnicas e conceitos pedagógicos ligados à aprendizagem de inglês e do ensino online. O workshop tem por base os 
seguintes pilares: 
 

 REALIDADE ESPECÍFICA DOS PARTICIPANTES  
A ligação de Noções e Técnicas à realidade dos participantes, ao ensino ‘online’ através de plataforma interativa de 
ensino, permanentemente monitorizada / desenvolvida, durante a formação; 
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 ESTÍMULO DA PARTICIPAÇÃO ATIVA 
 
 
Utilizando os principais recursos do ensino ‘online’, nomeadamente o vídeo, áudio, quadro interativo, as salas de 
reunião virtuais, e a plataforma de apoio, reúnem-se os elementos necessários para estimular a participação e 
consolidar os conhecimentos dos formandos; 

 ADEQUAÇÃO ÀS “BEST PRACTICES” DO ENSINO ONLINE 
Os programas são compostos por uma componente síncrona (80% do tempo total) e assíncrona (20% do total), 
refletindo as boas práticas do ensino online. Serve a componente assíncrona não só para apresentar novos conteúdos 
(seguindo a metodologia “flipped classroom”) como para consolidar os conhecimentos adquiridos; 
 

 FOCO NAS COMPETÊNCIAS LINGUISTICAS 
Os objetivos linguísticos dos programas assentam no Quadro de Europeu de Referências para Línguas, estabelecendo 
metas práticas, identificáveis e mensuráveis.  

 

A EQUIPA 

LUIS COELHO  
Professor / Formador 

Nascido em Lisboa, criado em Inglaterra, foi jornalista bílingue, tradutor, ‘copywriter’ e nos últimos 14 anos fez a sua vida como 
professor de inglês. Tendo começado a carreira como jornalista de revistas em língua inglesa, em 2006, tornou-se professor de inglês 
obtendo o Celta na Bell School Cambridge, tendo a partir daí tido uma carreira variada e interessante. 

Ensinou no IH de Milão, tendo ensinado na Vodafone. Entre 2007 e 2011, deu formação em Portugal a entidades tão díspares quanto 
a SIC e o Instituto Superior Técnico. Obtendo o DELTA em 2012, entre 2011 e 2017 esteve radicado no Reino Unido, ensinando na 
prestigiada  LSI Portsmouth. Estudou na University of Portsmouth, onde completou o mestrado em Linguistica Aplicada e Ensino de 
Inglês como Segunda Língua com Distinção em 2016.  
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O Luís desenvolveu nos últimos quatro anos um currículo centrado em inglês académico junto a instituições universitárias britânicas, 
tais como o University College London Institute of Education e o Centre for Languages and International Studies, onde prepara alunos 
de bacharel e mestrado para os seus respetivos cursos, lecionando com o título de Teaching Fellow of Academic English.  

É também Member of BALEAP, está em formação no British Council para Speaking Examiner, e é um experiente professor de 
Cambridge Exam English e Ielts. Além disso especializou-se em inglês empresarial tendo obtido o Certificate for Teacher of Business 
English da London Chamber of Commerce and Industry, em 2011.  

Atualmente é Online teacher/trainer, trabalhando com plataformas tão diversas quanto o Zoom Pro e a Moodle universitária, a 
Blackboard Collaborate e a Microsoft Teams. Completou o curso de Teaching English Online da Universidade de Cambridge, a única 
certificação de ensino de inglês online reconhecida pelo British Council. 

 
Lisboa, 25 de Setembro de 2020 

 
 


