O IELTS é o exame internacional para a mobilidade internacional. Mais de oito mil organizações no
mundo inteiro já aceitaram o sistema de pontuação IELTS, para efeitos de educação, emprego e
imigração, incluindo governos e instituições académicas e profissionais.

Curso de Preparação para o exame IELTS- International English Language Testing System

OBJECTIVO GERAL
Desenvolver as competências e conhecimentos exigidos nas quatro componentes ( Compreensão
Oral, Compreensão Escrita, Produção Oral e Produção Escrita ) da versão académica do exame
IELTS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
- Familiarizar os formandos com as características da versão académica do exame.
- Desenvolver estratégias eficazes de abordagem às diferentes componentes do exame.
- Aperfeiçoar os conhecimentos linguísticos relevantes para o exame.

PROGRAMA
1. Introdução ao exame:
- Características das quatro componentes do exame;
- Tipo de questões;
- Gestão do tempo

2. Compreensão Escrita (Reading) e Compreensão Oral (Listening )
- Análise de diferentes tipos de textos/registos.
- Estratégias de inferência de vocabulário.
- Identificação de questões centrais e de informações específicas
- Identificação de informações explícitas e implícitas.
-Sintetizar ideias.
- Estratégias de abordagem a diferentes tipos de questões.

3. Produção Escrita
- Descrição de objetos e processos.
- Comparação de dados.
- Descrição de gráficos e tabelas.
- Apresentação e desenvolvimento de argumentos.

- Planeamento e estruturação do texto.
- Revisão do texto

4. Produção Oral
- Respostas a perguntas breves sobre informações e preferências pessoais
- Respostas mais extensas sobre temas mais abstratos, utilizando exemplos e justificando opiniões.
- Interação: reagir, concordar, discordar, sugerir, etc.
- Aperfeiçoamento da pronúncia.

PRÉ-REQUISITOS
Nível B2 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas

METODOLOGIA
Leitura e discussão de textos; audição e discussão de registos áudio; visionamento e discussão de
vídeos; apresentação de conteúdos gramaticais seguida de exercícios escritos e orais; trabalho em
pares e em grupos para realização de tarefas e desenvolvimento da expressão oral.

AVALIAÇÃO
Simulação de um exame IELTS .

CARGA HORÁRIA
3 horas por semana num total de 48 horas

HORÁRIO
Sábados, das 10h às 13h

Saiba mais sobre o exame aqui: https://www.ielts.org/what-is-ielts/ielts-for-study

