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Este curso é para todos aqueles que desejam melhorar sua
fluência em inglês, bem como atualizar sua metodologia. O
curso concentra-se numa mistura de palestras e
atividades práticas baseadas no aprendizagem ativa para
aprimorar a aquisição do inglês como língua estrangeira. A
metodologia é baseada em aulas teóricas e atividades
práticas como jogos, exercícios orais e escritos, simulações,
role-play, viagens de campo, aprendizagem baseada em
projetos, aprendizagem assistida por tecnologia, avaliações
formativas e somativas. Os participantes tiveram a
oportunidade de desenvolver habilidades orais e escritas
em inglês, bem como ampliar seus horizontes em relação à
cultura do mundo anglófono.
.



Segunda – 18 de abril –
TEMA: “Apresentação -
Ice Breaker"
” 

Apresentação dos participantes,
resumo do programa, aquecimento
e quebra-gelo;
Introdução ao curso, determinando
níveis e expectativas pessoais,
definindo os objetivos;



Segunda – 18 de abril
TEMA: “Apresentação -
Ice Breaker" 

Fizemos uma visita pela cidade, tendo
tido a possibilidade de visitar
monumentos icónicos, nomeadamente
o Dublin Castle: Corresponde a uma
fortaleza cuja construção terminou no
século XVI, construído na mesma zona
onde anteriormente existia um castelo
do século XII. Em 1684, um incêndio
destruiu uma grande parte do castelo
que acabou por ser reconstruído, mas
obedecendo às influências da época.
Atualmente alberga departamentos       
      governamentais.



Segunda – 18 de abril
TEMA: “Apresentação -
Ice Breaker"

Região do Temple Bar: zona à beira
rio, de grande animação, com vários
pubs, restaurantes , lojas de
vestuário e artesanato. Aqui
também é conhecido o Food Market
(mercado de comida) e o Book
Market (mercado de livros de
segunda mão).
Esta zona deve o seu nome a Sir
William Temple, que adquiriu os
terrenos em 1600..





Terça – 19 de abril –
TEMA: “Continuação ...” 

Simulações e dramatizações para o
desenvolvimento de habilidades
orais
 Apresentações interculturais



Terça – 19 de abril –
TEMA: “Continuação ...” 

Visitamos a Galeria Nacional e o Parque
Merrion Square;





Quarta – 20 de abril –
TEMA: “MOVE!” 

Atividade para comparar adjetivos,
chamada “Board race”; 
Fizemos outra atividade intitulada
“Stepping stones” que consistia em
formar frases pisando as palavras
certas; 
Fizemos outra atividade no exterior
(Photo challenge), que consistia em
tirar fotos com ilusão de ótica; 
Atividade “Snowbal” e “Act it out” … 



Quarta – 20 de abril –
TEMA: “MOVE!” 

Visita à Catedral “Saint Patrick’s” e o
jardim envolvente e a estátua de
“Molly Malone”;





Quinta – 21 de abril –
TEMA: “Board/ Word/
Other games”

Atividade do Jogo de Tabuleiro, em
que um membro da equipa lançava
o dado e obtinha características,
para os restantes elementos da
equipa fazerem um desenho; 
Diversos jogos a partir de aplicações
da internet, que nos permitiram
utilizar o vocabulário em inglês, tais
como: 
Kahoot.com; 
Dashboard.blooket; 
Flippity.net; 
 



Quinta – 21 de abril –
TEMA: “Board/ Word/
Other games”

Visita a Jonnie Fox’s e à montanha/
zona rural de Dublin; 





Sexta – 22 de abril –
TEMA: “Day Five - …
and More”

Fizemos uma atividade realizada por
nós baseada no “Jogo das
Cadeiras” com o tema das capitais
do mundo; 
Assistimos à apresentação de
atividades de outros grupos; 
Dramatização de uma peça de
teatro para nos estimular a falar
inglês; 
 
Troca de ideias sobre os sistemas
de ensino dos países participantes; 
 



Sexta – 22 de abril –
TEMA: “Day Five - …
and More” 

Visita à Destilaria de whisky
“Jameson”; 
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Thank You

Obrigada pela vossa presença.
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