
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais de 244 milhões de pessoas falam português, entre os países que o têm como língua oficial e a diáspora. É, 
assim, a sexta língua mais falada no Mundo, a quinta mais usada na Internet e a terceira nas redes sociais. Este 
Master curso destina-se a facilitar o primeiro contato com a língua a todos aqueles que querem aprender 
Português para funcionar na área comercial e de negócios. Ambas as explicações de gramática e exercícios que 
temos desenvolvido, estão focados em facilitar a compreensão e aprendizagem dos tópicos. Incluímos também uma 
audição com diferentes textos, que visa proporcionar uma abordagem rápida para a compreensão fonética e 
Português faladas. 

MASTER COURSE 
PORTUGUÊS PARA 
NEGÓCIOS

Inscreva-se: trainingcare@trainingcare.pt  

OBJETIVOS 
Pretende-se que no final do Master Course os formandos 
tenham desenvolvido português de negócios no seu local 
de trabalho, que sejam capazes de: 
� Vai começar a aprender a língua Portuguesa partir da sua 
base, ou seja, o alfabeto. Vamos realizar a análise da 
pronúncia de fonemas por exemplo, e aprender a soletrar 
palavras. 

� Vamos estudar as formas verbais, a partir do presente 
do indicativo de quatro dos verbos mais importantes 
em Português. Referimo-nos aos verbos auxiliares 
ser, estar, ter e haver. 

� Aprender a nomear os números ordinais e cardinais, 
assim como algumas das diferentes  
nacionalidades e seus países  
correspondentes. 

� E muito mais… 
 

MATERIAL PEDAGÓGICO: 

Cada participante levará 90 VIDEOS com todo o 
programa de Português para poder fazer um estudo 
continuado em casa e no trabalho. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO 

EM LISBOA: A AGENDAR COM O CLIENTE 
EM LUANDA: IN COMPANY (PEDIR 
PROPOSTA) 
 

DIPLOMA 

Será emitido um 

Diploma a todos os 

participantes que 

concluírem este 

programa, garantindo 

a assiduidade de pelo 

menos 80% das 

sessões 

(contabilizadas em 

termos do número 

total de horas do 

curso). 

Training Care – Formação e 
Consultoria Lda 
Telef.: +351214211070 
Móvel: +35191405259 

Email: trainingcare@trainingcare.pt   

Web: www.trainingcare.pt      

O valor de inscrição 
por participante é de 
3.500,00€ 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS: 

Método Ativo /Método 

DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA 

15 DIAS / 120 HORAS 
 Horário: 08:30h – 17:30h 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
MÓDULO 1 - SITUAÇÕES DE COMUNICAÇÃO 
Esta aula é uma introdução ao curso de Língua Portuguesa do 
Ensino Fundamental. Ela mostra como, ao longo das demais 
aulas, você vai namorar a Língua Portuguesa, tendo a 
oportunidade de conhecê-la melhor. Aprenderá a usá-la em 
qualquer situação, sem medo. Saberá que o importante é 
reconhecer que a nossa língua é viva. Ela não é estática, não está 
parada: ela acompanha o tempo. 

MÓDULO 2 - O SENHOR SABE COM QUEM ESTÁ 
FALANDO? 
Machado é o nome do personagem escritor que acompanhará nas 
aulas de Língua Portuguesa. Além de conhecê-lo, verá algumas 
diferenças entre a língua falada e a língua escrita e os diferentes 
modos de se expressar usando a linguagem coloquial e a 
linguagem formal, culta. 

MÓDULO 3 - O SENHOR SABE COM QUEM ESTÁ 
FALANDO? 
No decorrer da história contada, descobrirá qual é o sentido que 
se esconde por trás da pergunta “Você sabe com quem está 
falando?”. Além disso, verá como é importante reescrever um 
texto para facilitar o entendimento e aprenderá o significado da 
palavra reflexão. 

MÓDULO 4 - O SENHOR SABE COM QUEM ESTÁ 
FALANDO?  
A condição e a situação social interferem na comunicação. Verá 
que isso ocorre tanto na fala, quanto na escrita e aprenderá que, 
conhecendo a língua que falamos, é possível refletir melhor sobre 
essas questões. 

MÓDULO 5 - MAS EU NÃO DISSE NADA DISSO! 
Ao longo das situações que ocorrem na história, verá que os 
sufixos são democráticos, aproximando e igualando o poderoso 
empresário e o quase anônimo operário; o profissional liberal, o 
engenheiro e o trabalhador mais simples. Além disso, fará uma 
excursão pelo dicionário, no qual verá várias profissões e 
profissionais. 

MÓDULO 6 - MAS EU NÃO DISSE NADA DISSO! 
O dicionário, a memória e a formação de palavras ajudam a 
conhecer a ortografia. Verá que não é preciso ter medo, pois ela 
não existe para envergonhar nem para humilhar ninguém. 
Qualquer um pode errar em ortografia, é normal. O importante é 
seguir em frente, aprender, consertar e passar a escrever certo. 

MÓDULO 7 - MAS EU NÃO DISSE NADA DISSO! 
Refletindo sobre coisas que foram vistas e ditas nas aulas 
anteriores, Relembrará que, com a ajuda dos sufixos, é possível 
formar palavras que dão nomes a profissões e profissionais. Além 
disso, verá que ninguém deve ter vergonha de escrever errado, 
afinal, ortografia se aprende na prática e na observação e o 
dicionário está sempre aí para ajudar. 

MÓDULO 8 - VALE O ESCRITO 
Acompanhando as aventuras da personagem da história de Machado em busca 
de oportunidades de emprego na cidade grande, aprenderá que nem todas as 
profissões terminam em “–ista”, mas também em “–logo” ou “–loga”, entre 
outros. Além disso, conhecerá o significado da expressão “olhar de soslaio”. 

MÓDULO 9 - VALE O ESCRITO 
Muitas pessoas se explicam melhor falando do que escrevendo. Você verá 
como a personagem da história lida com essa situação e acompanhará o envio 
de um telegrama. 

MÓDULO 10 - VALE O ESCRITO 
A mocinha da história se verá às voltas com anúncios de jornal. Você 
aprenderá que, para serem eficazes, eles devem que despertar o interesse das 
pessoas, falando muito em poucas palavras e usando expressões fortes e 
chamativas. Além disso, conhecerá um belo poema de Carlos Drummond 
de Andrade, chamado “Telegrama”. 

MÓDULO 11 - QUEM TEM MEDO DO DICIONÁRIO? 
O personagem principal desta aula será o dicionário. Você descobrirá que 
podem existir vários sentidos para uma mesma palavra, como o substantivo 
feminino “prosa”, por exemplo, que pode significar “maneira natural de falar 
ou de escrever” em oposição ao “verso”. Pode significar também “facilidade de 
falar”, “lábia”, “malícia”, “astúcia”. Significa ainda “conversa amigável”, 
“bate-papo” ou “pessoa faladora”, “vaidosa”, “fanfarrona”, “gabola”. 

MÓDULO 12 - SERÁ QUE FOI ISSO QUE ELE DISSE? 
Repórter, como o próprio nome já diz, é aquele que reporta, ou seja, é aquele 
profissional que ouve, vê, fica ligado em tudo o que acontece, para depois 
reportar os fatos para as outras pessoas. Nesta aula, você conhecerá um pouco 
mais sobre essa profissão.  

MÓDULO 13 - SERÁ QUE FOI ISSO QUE ELE DISSE? 
Acompanhando a história, você verá que quando uma pessoa dá um recado, às 
vezes, ela deixa de mencionar coisas importantes ou acaba acrescentando coisas 
que não foram ditas. Você aprenderá que, na Língua Portuguesa, a pessoa que 
fala é representada por dois pronomes pessoais: eu e nós. Além disso, saberá que 
a palavra que vem depois desse tipo de pronome se chama verbo e que, se você 
mudar o pronome, 
o verbo mudará também. 

MÓDULO 14 - SERÁ QUE FOI ISSO QUE ELE DISSE? 
Assistindo a uma situação em que será necessária a transmissão de recados, você 
aprenderá que o jeito de transmitir um recado tem efeitos na pessoa que o recebe. 
Além disso, verá que a capacidade de entender não é a mesma para todas as 
pessoas: quem recebe o recado tenta compreendê-lo, mas a medida da 
compreensão pode variar de pessoa a pessoa. 

MÓDULO 15 - COMO EU VOU DIZER ISSO? 
Você verá uma situação na qual o personagem está em dúvida e não consegue 
achar as palavras certas para redigir um documento. Além disso, aprenderá o que 
é um memorando e como encontrar as melhores frases ao escrever esse 
tipo de documento ou ainda, uma carta, um ofício ou um bilhete.  

MÓDULO 16 - COMO EU VOU DIZER ISSO? 
Nesta aula, você aprenderá o que são substantivos coletivos, saberá alguns 
significados para o verbo bater e verá que há maneiras formais e informais 
de se escrever um bilhete, dependendo das palavras que você escolhe para 
compô-lo. 

MÓDULO 17 - COMO EU VOU DIZER ISSO? 
No desfecho da história de Paulo e Virgínia, você verá que eles 
estabelecerão e manterão uma relação. Para conseguir isso, vão utilizar a 
linguagem de diferentes formas, com diferentes objetivos. 

MÓDULO 18 - MAS O QUE O ESCRITOR QUER DIZER? 
Por meio de uma história contada por quem está dentro de outra história, 
você aprenderá o que é uma descrição, conhecerá alguns provérbios e verá 
como se forma o substantivo feminino de algumas palavras. 

MÓDULO 19 - MAS O QUE O ESCRITOR QUER DIZER? 
Machado utiliza técnicas para criar suspense e prender a atenção do leitor 
nas histórias que escreve. A partir desse mote, você aprenderá que existem 
palavras que têm apenas um gênero, mas que servem para indicar seres dos 
dois sexos, homem e mulher. 
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MÓDULO 20 - MAS O QUE O ESCRITOR QUER DIZER? 
O artista é um recriador da realidade, como se olhasse o mundo de fora. 
Você verá que ele pode copiar essa realidade e, também, criticar 
impiedosamente o que vê. Além disso, compreenderá que aquilo que um 
artista realiza é a expressão do que ele valoriza.  

MÓDULO 21 - GENTE DAS PALAVRAS. FALA, JORNALISTA! 
Esta será uma aula diferente do curso de Língua Portuguesa, na qual você 
conhecerá o pensamento de um profissional da palavra. Você assistirá a 
uma entrevista com Villas-Bôas Correia, um jornalista político que, há 
quase 50 anos, trabalha em jornal e televisão. 

MÓDULO 22 - EU SEI DO QUE ESTOU FALANDO. E VOCÊ? 
É muito comum uma palavra ter vários sentidos. Porém, você verá que 
procurar o sentido correto a ser utilizado em determinadas situações não 
tem nada a ver com loteria, nem sorte, é uma questão de atenção. Além 
disso, você aprenderá que perfil é a descrição das características de uma 
pessoa. 

MÓDULO 23 - EU SEI DO QUE ESTOU FALANDO. E VOCÊ? 
Sandra é gerente de banco e Zé Carlos tem uma oficina mecânica. Você 
saberá por que se podem denominar ambos de “trabalhadores urbanos” e 
verá como os prefixos servem para criar novas palavras.  

MÓDULO 24 - EU SEI DO QUE ESTOU FALANDO. E VOCÊ? 
Ao acompanhar a rotina dos personagens, você vai reparar como eles agem 
e falam sempre de acordo com as situações e as pessoas envolvidas. Além 
disso, você verá que a língua pode dar vida às coisas e que isso pode ser 
feito em textos, poesias e canções. 

MÓDULO 25 - É CONVERSANDO QUE A GENTE SE ENTENDE 
Aqui em Angola se fala Português. Mas, apesar de todos falarmos a mesma 
língua, você saberá que – dependendo de onde estamos e com quem 
estamos falando - o Português vira uma outra coisa, “economês”, 
“banquês”, “mecaniquês”, e por aí vai. Além disso, você verá como duas 
pessoas de meios diferentes tentam se entender.. 

MÓDULO 26 - É CONVERSANDO QUE A GENTE SE ENTENDE 
Você verá que, mesmo vivendo em mundos diferentes, os personagens 
Sandra e Zé Carlos conseguirão se comunicar. No começo, os dois pareciam 
não falar a mesma língua, mas, conversando, mostrarão que é possível se 
entender. 

MÓDULO 27 - É CONVERSANDO QUE A GENTE SE ENTENDE 
Machado mostrará como ficaria a história de Sandra e Zé Carlos se ela 
fosse reescrita em outra linguagem, a formal. Dessa maneira, você 
aprenderá que as pessoas falam do que conhecem e que cada um tem 
seu mundo profissional e o seu jargão. 

MÓDULO 28 - CONTE UMA HISTÓRIA 
Existem histórias que contamos o tempo todo, diferentes daquelas contadas 
para crianças, geralmente iniciadas por “Era uma vez...”. Você aprenderá 
que toda história deve ter começo, meio e fim e, ainda, que existem 
maneiras diferentes de se contar a mesma história. 

MÓDULO 29 - CONTE UMA HISTÓRIA 
É possível contar novas versões de uma mesma história. Você verá que 
elas são diferentes da original, principalmente, devido à escolha das 
palavras. Além disso, aprenderá que o dicionário só registra as gírias que 
duram mais tempo. 

MÓDULO 30 - CONTE UMA HISTÓRIA 
As perguntas “Quem?”, “O que?”, “Quando”, “Como”, “Onde” e “Por 
que” são indagações básicas para a atividade jornalística. Ao ver de que 
modo elas são respondidas dentro da história contada na tela, você saberá 
que, para poder contar e entender uma história, é necessário organizá-la na 
cabeça. Dessa maneira você estará organizando também seu ponto de vista 
e expressará melhor o que pensa da vida. 

MÓDULO 31 - GENTE DAS PALAVRAS DIZ ISSO CANTANDO! 
Você conhecerá um pouco sobre a vida e os pensamentos de uma pessoa 
que vive da palavra: Paulo Vanzolini, poeta de mão cheia e renomado 
cientista. Além disso, poderá escutar a famosa canção “Ronda”, 
composição de Paulo que já foi gravada por Maria Bethânia e por tantas 
outras vozes da música.  

MÓDULO 32 - VOCÊ ESTÁ ERRADO! 
Discussões sobre quem tem razão em um determinado assunto são comuns 
no dia-a-dia. Mas, você verá que, na hora de uma conversa ou discussão, 
para dizer “você está errado”, tudo tem que ser provado por “a+b”. Além 
disso, aprenderá que, para chegar ao “a” e ao “b” e ao “a+b”, só tem uma 
saída: pensar. 

MÓDULO 33 - VOCÊ ESTÁ ERRADO! 
Enquanto Machado encara o desafio de escrever uma história interessante, 
você verá de que maneira é possível “amaciar” a verdade, utilizando 
palavras diferentes para que um fato não fique tão chocante quando 
contado. Além disso, conhecerá o significado da palavra “psicológico”. 

MÓDULO 34 - VOCÊ ESTÁ ERRADO! 
Pontos de vista conflitantes dividem os personagens da história. Você verá 
que alguns acreditam em sorte e azar, são supersticiosos, outros, nem tanto. 
A partir dessa discussão, você aprenderá a diferença entre o senso comum - 
o conhecimento armazenado no dia-a-dia - e o senso crítico – que tem base 
no raciocínio e na reflexão. 

MÓDULO 35 - VOCÊ ESTÁ CERTO! 
Nesta aula, você acompanhará a continuação da história de Juca, o 
trabalhador supersticioso. Ele acreditava que todos os problemas que 
apareciam na sua frente faziam parte do destino. Além disso, aprenderá a 
importância da segurança no ambiente de trabalho. 

MÓDULO 36 - VOCÊ ESTÁ CERTO! 
Acompanhando uma discussão a respeito de segurança no trabalho, 
alimentada por funcionários da empresa onde se passa a história, você 
aprenderá o que é CIPA. 

MÓDULO 37 - VOCÊ ESTÁ CERTO! 
Após muita argumentação e muito debate sobre o assunto, você verá o 
desfecho da história sobre segurança no trabalho. Além disso, aprenderá 
o que é provérbio, conhecerá alguns exemplos dessa sabedoria popular e 
saberá que o uso deles depende do contexto e da situação na qual se 
pretende utilizá-los. 

MÓDULO 38 - FALA, CIDADÃO! 
Você vai descobrir nesta aula qual é o significado da palavra “cidadania”. 
Além disso, saberá o que o dicionário diz sobre as palavras “ideal”, 
“perfeição” e “grandiloquente”, e aprenderá o que são locuções verbais. 

MÓDULO 39 - FALA, CIDADÃO! 
Assistindo à história do personagem Lucas, funcionário do Hotel Verde 
Mar, você aprenderá o significado da palavra “cidadão” - que deu origem 
à palavra “cidadania”. Além disso, saberá como se exercita algo muito 
comum no dia-a-dia: a contra-argumentação. 

MÓDULO 40 - FALA, CIDADÃO! 
Os personagens do Hotel Verde Mar tentarão coordenar dois lados: o ideal 
e o real. Você verá que, muitas vezes, o melhor para resolver um problema 
que possui duas partes envolvidas é coloca-las frente a frente. O diálogo é a 
melhor saída para conciliar conflitos e resolver esse tipo de situação 

MÓDULO 41 - CADA COISA NO SEU LUGAR 
A organização é muito importante quando é preciso decidir alguma coisa. 
Você verá que isso vale tanto para um exercício de prova, quanto para uma 
redação, ou um plano de vida. Além disso, aprenderá a transformar uma 
cena em uma narração. 

MÓDULO 42 - CADA COISA NO SEU LUGAR 
Na continuação da história da dona-de-casa Hilda, você conhecerá verbos 
que indicam ações opostas e como eles são formados. Além disso, 
aprenderá como escrever em forma direta e relatar na forma indireta. 

MÓDULO 43 - CADA COISA NO SEU LUGAR 
Escrever pode facilitar uma série de tarefas do dia-a-dia. Você saberá de 
que maneira os estudiosos organizaram a língua para facilitar a 
aprendizagem e aprenderá que existem palavras que podem ser trocadas 
por outras – sem prejudicar o entendimento - e palavras que servem para 
dizer tudo o que a gente quer. 
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MÓDULO 44 - ALGUMA OCORRÊNCIA? 
Muitos elementos são utilizados para contar uma história. Entenderá como 
isso faz parte do seu dia-a-dia e saberá como esse conhecimento pode, até 
mesmo, ajudar no seu trabalho. 

MÓDULO 45 - ALGUMA OCORRÊNCIA? 
Nesta aula,vai conferir se é verdade o provérbio que diz: “quem conta um 
conto, aumenta um ponto”. Além disso, saberá por que as pessoas 
modificam as histórias e, também como nascem os boatos. 

MÓDULO 46 - ALGUMA OCORRÊNCIA? 
Redigir relatórios e registrar ocorrências fazem parte do dia-a-dia de várias 
profissões. Aprenderá que escrever relatórios é muito diferente de escrever 
histórias. 

MÓDULO 47 - FAZENDO CONSULTAS 
Assim como existem frases com verbo, também existem as frases sem 
verbo. Entenderá dois novos jeitos de classificá-las: pelo sentido delas e 
pelo uso do verbo. Além disso, vai acompanhar a primeira parte da história 
do Josué, um escriturário que se atrapalha tudo quando tem que substituir a 
secretária do chefe. 

MÓDULO 48 - FAZENDO CONSULTAS 
É possível procurar no dicionário provérbios e expressões idiomáticas. 
Você saberá como fazer essa busca e descobrirá que consultar médicos e 
bulas é um bom caminho para evitar acidentes. Além disso, verá o que 
aconteceu com o Josué, que se atrapalhou todo consultando uma lista 
telefônica. 

MÓDULO 49 - FAZENDO CONSULTAS 
Acontecimentos, histórias e, até mesmo, notícias de jornal podem ser 
resumidas. Você verá que, mesmo sem perceber, o homem vive lendo 
resumos e resumindo as coisas que lhe acontecem.  

MÓDULO 50 - ASSINO OU NÃO ASSINO? 
Em meio à história que gira em torno de uma discussão sobre as vantagens 
e desvantagens do contrato coletivo de trabalho, você conhecerá as 
onomatopéias e aprenderá o que são verbos transitivos diretos, indiretos e 
intransitivos. 

MÓDULO 51 - ASSINO OU NÃO ASSINO? 
Acompanhando a continuação da história sobre a assembleia dos 
trabalhadores da Companhia Santa Gertrudes, você vai aprender mais sobre 
os verbos transitivos e os objetos diretos e indiretos. Além disso, conhecerá 
palavras que têm o mesmo som quando faladas, mas que significam coisas 
diferentes.
MÓDULO 52 - ASSINO OU NÃO ASSINO? 
Escrever pode facilitar uma série de tarefas do dia-a-dia. Você saberá de 
que maneira os estudiosos organizaram a língua para facilitar a 
aprendizagem e aprenderá que existem palavras que podem ser trocadas 
por outras – sem prejudicar o entendimento - e palavras que servem para 
dizer tudo o que a gente quer. 

MÓDULO 53 - SIGA AS INSTRUÇÕES 
Ao assistir à confusão causada por um funcionário que cumpre à risca as 
instruções do seu chefe, você vai conhecer uma nova maneira de formar 
palavras, chamada de composição. 

MÓDULO 54 - SIGA AS INSTRUÇÕES 
As palavras que imitam os sons dos animais, os ruídos do homem, os sons 
dos objetos, têm nome e fazem parte do estudo da Língua Portuguesa. Você 
vai ver alguns exemplos dessas palavras e conhecerá outras, que são usadas 
no sentido denotativo e no sentido conotativo.  

MÓDULO 55 - SIGA AS INSTRUÇÕES 
Além de aprender algumas palavras novas, você vai acompanhar a última 
parte da história do funcionário que impediu a entrada de um engenheiro na 
fábrica Santa Gertrudes. Além disso, verá que os argumentos são muito 
importantes no momento de se tomar uma decisão.  

MÓDULO 56 - LEIA E INFORME-SE 
Como funciona um jornal? Nesta aula, você conhecerá algumas funções 
dentro da redação e aprenderá como as palavras se classificam - segundo o 
número de sílabas - em monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. 

MÓDULO 57 - LEIA E INFORME-SE 
Para entender o que é liberdade de imprensa, você acompanhará uma 
discussão sobre as vantagens e os limites dessa liberdade e conhecerá os 
perigos e prejuízos causados pela censura. Além disso, aprenderá como 
uma mesma palavra pode ser usada em expressões diferentes e ter vários 
sentidos.

MÓDULO 58 - LEIA E INFORME-SE 
Um bom texto jornalístico deve ser claro e objetivo. Você aprenderá um 
pouco mais sobre como funciona um jornal e como as opiniões convivem 
com as notícias. Além disso, acompanhará uma discussão sobre o que é 
justa causa. 

MÓDULO 59 - ALÔ, OUVINTES! 
A palavra rádio pode ser usada em vários sentidos. Você verá que, 
dependendo do contexto em que for empregada, ela pode ser um 
substantivo feminino ou masculino. Além disso, saberá que a maioria das 
palavras na nossa língua tem uma sílaba mais forte - a sílaba tônica.  

MÓDULO 60 - ALÔ, OUVINTES! 
Alguns verbos exigem complemento. Você verá que eles necessitam de 
uma palavra, ou de uma expressão, para que se entenda o sentido deles. 
Descobrirá também mais fatos e opiniões sobre o rádio e, ainda, conhecerá 
uma crônica escrita por um dos maiores cronistas. 

MÓDULO 61 - ALÔ, OUVINTES! 
Os meios de comunicação podem mostrar de forma totalmente diferente o 
mesmo acontecimento. Você descobrirá que é muito comum os locutores de 
rádio copiarem matérias de jornal - adaptando-as a seus interesses – e 
depois noticiarem esses acontecimentos, como se eles próprios tivessem 
presenciado o fato. Além disso, acompanhará o final de uma história 
sobre fatos e opiniões. 

MÓDULO 62 - ASSISTA AGORA... 
A palavra televisão é composta pelo radical “tele”. Você verá que, no caso 
dela, esse radical quer dizer “ao longe” e descobrirá que, em outras palavras, 
o radical “tele” tem o sentido de televisão. Além disso, acompanhará uma 
história cheia de polêmicas.  

MÓDULO 63 - ASSISTA AGORA... 
Nesta aula, você verá que a palavra classe pode ter vários sentidos, todos 
eles muito parecidos. Verá também que as pessoas podem ter opiniões 
bastante diferentes sobre as mesmas coisas e, ainda, acompanhará a 
segunda parte da história do personagem Ferreira. 

MÓDULO 64 - ASSISTA AGORA... 
Cada meio de comunicação tem uma linguagem diferente. Você verá que, 
no rádio, a notícia tem que ser viva e deve atingir o ouvinte com clareza e 
simplicidade, pois ela é transmitida apenas pela voz, sem imagem. No 
jornal impresso, pode se dar mais detalhes e informações, indicar fontes, 
números e nomes. Já na televisão, cada segundo vale muito, tudo é mais 
rápido e a imagem é muito importante. 

MÓDULO 65 - GENTE DAS PALAVRAS: O CRONISTA 
Você conhecerá um pouco mais do escritor, cronista, roteirista, contista e 
romancista Luís Fernando Veríssimo. Esse verdadeiro homem das palavras 
deixará uma mensagem para você. 

MÓDULO 66 - JÁ PASSEI POR ESSA 
A história desta aula gira em torno de uma discussão sobre aposentadoria. 
Você verá o que é necessário para consegui-la e aprenderá o que são termos 
acessórios de uma oração e adjuntos adnominais. 

MÓDULO 67 - JÁ PASSEI POR ESSA 
Existem maneiras de brincar com o sentido e 
o som das palavras, utilizando os jogos de 
linguagem. Você verá como é possível usar a 
ironia para enfatizar o que pensamos, dizendo 
exatamente o contrário. Além disso, vai 
conferir quais são os documentos necessários 
para o trabalhador ser admitido em uma 
empresa. 

MÓDULO 68 - JÁ PASSEI POR ESSA 
A palavra terceirizar tem sido cada vez mais 
utilizada atualmente. Você saberá que essa 
ação ocorre quando uma empresa contrata 
outra para fazer parte dos serviços necessários 
à sua produção. Além disso, conhecerá o 
vocativo e o aposto. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

MÓDULO 69 - ISSO É DA SUA CONTA 
Além do predicado verbal, existe outro tipo de predicado, chamado de 
nominal. Você verá que ele é formado por um verbo de ligação e um 
predicativo. Além disso, aprenderá que as palavras parônimas são aquelas 
escritas de forma parecida, mas que têm sentidos diferentes. 

MÓDULO 70 - ISSO É DA SUA CONTA 
Muitas vezes, pode-se confundir adjunto adverbial de modo com 
predicativo. Você verá que, para saber se é uma coisa ou outra, deve-se 
mudar o substantivo a que o termo está se referindo. Além disso, 
acompanhará uma nova parte da história do personagem Eustáquio. 

MÓDULO 71 - ISSO É DA SUA CONTA 
Já ouviu falar em mutirão? Você saberá como ele pode mudar o rumo de 
uma história e verá alguns exemplos de homônimos e sinônimos. 

MÓDULO 72 - ADEUS À INFORMALIDADE 
O termo “pessoa física” refere-se aos indivíduos e “pessoa jurídica”, às 
empresas. Você conhecerá alguns passos necessários para quem quer abrir 
uma microempresa e descobrirá que economia informal é toda a atividade 
que não cumpre as formalidades de registo e pagamento de impostos. Além 
disso, verá que muitas palavras que usamos têm origem em outras línguas e 
que chamamos essa origem de etimologia. 

MÓDULO 73 - ADEUS À INFORMALIDADE 
Raiz é uma base comum de significação. Você verá que ela sempre aparece 
em palavras da mesma família. Além disso, aprenderá os vários sentidos da 
palavra alucinante e conhecerá alguns radicais que vieram do Grego e do 
Latim. 

MÓDULO 74 - ADEUS À INFORMALIDADE 
O contrato social determina as atividades de uma empresa e as obrigações 
de cada sócio. Você saberá que pró-labore é a remuneração dos sócios de 
um negócio e que razão social é o nome legal de uma firma. Além disso, 
conhecerá um pouco da poesia de Carlos Drummond de Andrade e do poeta 
português Mario de Sá Carneiro. 

MÓDULO 75 - CONTE O CASO COMO FOI 
Na primeira parte da história envolvendo um edifício chamado 
Jequitinhonha, você verá que a letra “x” pode ser pronunciada de várias 
maneiras diferentes na Língua Portuguesa. Além disso, aprenderá várias 
normas para evitar acidentes e quais as providências a serem tomadas no 
caso de um incêndio. 

MÓDULO 76 - CONTE O CASO COMO FOI 
Por meio dos exemplos mostrados pelos moradores do edifício 
Jequitinhonha – a fim de justificar o motivo de um incêndio - você saberá o 
que é uma hipótese. Além disso, verá os diferentes significados da palavra 
segurança e descobrirá que enxurrada pode significar uma grande 
quantidade ou uma série. 

MÓDULO 77 - CONTE O CASO COMO FOI 
Nesta aula, você verá o que é e como fazer uma ata de reunião. Além disso, 
conhecerá o significado de várias palavras usadas, normalmente, em reuniões 
de condomínio, de negócios e também em encontros oficiais. 

MÓDULO 78 - ALERTA, COMPANHEIRO! 
O Código de Defesa dos Direitos do Consumidor é uma lei pública, criada 
para proteger os consumidores contra prejuízos. Você conhecerá alguns dos 
seus direitos e aprenderá o que é inversão do ônus da prova. 

MÓDULO 79 - ALERTA, COMPANHEIRO! 
O tema desta aula são as vozes verbais. Você verá que, na voz ativa, o 
sujeito pratica a ação expressa no verbo; na voz passiva, a ação é sofrida 
pelo sujeito; na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo 
tempo. Além disso, descobrirá que é muito comum nos confundirmos com 
as letras “g” e “j”. 

MÓDULO 80 - ALERTA, COMPANHEIRO! 
As letras “y”, “k” e “w” causam bastante confusão. Você verá que a letra 
“y” tem som de “i” e fica entre as letras “x” e “z” no dicionário; a letra “k” 
é muito usada em símbolos, abreviaturas e em palavras estrangeiras, e fica 
entre as letras “j” e “l” no dicionário. Já a confusão causada pela letra “w” é 
porque, em muitas palavras, ela tem som de “v”. 

MÓDULO 81 - FAÇA ISSO POR MIM 
Você saberá que eufemismo é o uso de uma expressão que suaviza uma ideia 
desagradável. Além disso, aprenderá como escrever um recibo e preencher 
um cheque. 

MÓDULO 82 - FAÇA ISSO POR MIM 
Período simples é aquele que possui só uma oração e período composto é o 
que tem duas ou mais orações. Você aprenderá que, para saber quantas 
orações existem em um período, basta contar o número de verbos ou 
locuções verbais. Além disso, descobrirá que são chamadas de  
neologismos as palavras novas ou antigas que ganharam sentido novo. 

MÓDULO 83 - FAÇA ISSO POR MIM 
Além de conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra de Machado Assis – 
um dos maiores escritores -, você verá que procuração é o documento pelo 
qual uma pessoa dá poderes totais ou parciais a outra para realizar tarefas 
em seu nome. 

MÓDULO 84 - A PALAVRA É SUA 
Existem gírias que são usadas apenas em pequenos grupos, enquanto outras 
já fazem parte do vocabulário da maioria das pessoas. Você verá que toda 
gíria tem uma palavra similar na linguagem padrão e que existem várias 
maneiras de se dizer a mesma coisa. Além disso, conhecerá um novo autor, 
o cronista paulista João Antônio. 

MÓDULO 85 - A PALAVRA É SUA 
As palavras podem ser usadas no sentido denotativo ou no sentido 
conotativo. Você verá que o primeiro é o do dicionário e o outro, é o 
figurado. Aprenderá também que podemos expressar nossas ideias com 
períodos simples - que contêm apenas um verbo e uma informação – ou 
períodos compostos, organizados de diferentes maneiras para expressarem 
as diferentes relações lógicas. 

MÓDULO 86 - A PALAVRA É SUA 
O que é uma dissertação do tipo argumentativa? Você aprenderá que ela 
começa com uma introdução, na qual é apresentada a ideia que vai ser 
defendida. A seguir, vêm os argumentos e, logo depois, a conclusão. Além 
disso, verá que é muito importante que a dissertação tenha unidade e 
coerência. 

MÓDULO 87 - E AGORA? 
Você vai rever quais são as classes gramaticais e acompanhará vários 
exemplos referentes a elas. Além disso, assistirá à primeira parte da história 
do engraxate que sonha em mudar de profissão. 
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CONSULTORA INTERNACIONAL 

Formadora Certificada e Expert em Gestão de Recursos 
Humanos. Consultora Internacional para o mercado africano: 
Angola, Cabo Verde e Moçambique. 
Desenvolveu formação em Angola nas seguintes empresas:  
Sonangol EP; Sonangol Pesquisa e Distribuição, Sonils, 
Sogester, Porto de Luanda, BNA - Banco Nacional de Angola, 
Maersk Oil, Empresa de Cervejas N’gola, PT’Aguas, Comissão 
do Mercado de Capitais, Angola LNG, Banco Millenniinum 
Angola, ENEPA - Empresa Nacional Espumas e Plásticos de 
Angola, Banco Privado Atlântico, Anglobal, DTS serviços, Banco 
Caixa geral Totta, Caminhos de Ferro de Luanda, Banco 
Angolano de Investimentos, Banco Milleniem Angola, Unitel, 
ENSA, Banco de comercio e industria, Coba, FIL-Feira 
Internacional de Luanda, Medline, Banco poupança e 
Crédito,Grupo Freimar, Draft Angola. 
Em Cabo Verde desenvolveu formação nas seguintes empresas:  
Agencia de Aviação Civil, BCA – banco comercial do atlântico, 
SISP – Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamento. 
Em Moçambique desenvolveu formação nas seguintes 
empresas: 
MAHS- Mozambique Airport Handling Services, MPDC / 
Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo, EMOSE – 
Empresa Moçambicana de Seguros, intellica, HCB-Hidroelectrica 
de Cahora Bassa, african banking corporation, Águas de 
moçambique, barclays bank mz, Cimentos de Moçambique, 
empresa nacional de hidrocarbonetos, Entre muitas outras. 

SÓNIA KARITSIS 
Licenciada em Psicologia, pelo 
ISPA, lisboa. 
Administradora da Training Care. 
Foi Coordenadora Serviço de 
Atendimento ao Cliente e Gestão 
de Recursos humanos no Grupo 
Sorel, concessionários 
automóveis. Foi responsável 
pelo projeto de consultoria e 
formação Customer Service na 
Multinacional AON Portugal. Foi 
Directora e responsável pelo 
projeto de Customer Care na 
Siemens Portugal. 

MÓDULO 88 - E AGORA? 
As orações são organizadas pelas funções sintáticas das palavras. Você verá 
que essas funções são classificadas em três grupos: termos essenciais, 
termos integrantes e termos acessórios. 

MÓDULO 89 - E AGORA? 
Nesta aula, você verá o que é monólogo - um tipo de texto em que um 
personagem fala de suas experiências, emoções e ideias na primeira pessoa. 
Conhecerá um pouco mais da obra do poeta Carlos Drummond de Andrade 
e, ainda, acompanhará a terceira parte da história do Guedim, agora Miguel 
Guedes. 

MÓDULO 90 - E AGORA? 
Ao rever o que é sintaxe, você relembrará os termos que a compõem e 
saberá que, o mais importante, não é decorar o que você estuda, mas, sim, 
usar o que aprende para se expressar melhor e aproveitar mais o que lê e o 
que ouve. 

 

Inscreva-se: trainingcare@trainingcare.pt  

LISBOA: 3.500€ por participante. Para a realização 
deste MASTER é necessário reunir 10 participantes. 
(http://www.rivierahotel.pt/) - Riviera Hotel Carcavelos. 
Rua Bartolomeu Dias, Junqueiro, 2775-551 Carcavelos. 
Portugal. Tel:  +351 214 586 600. Fax: +351 214 586 619. 
Email: reservas@rivierahotel.pt 

        

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

Pagamento deve ser realizado por transferência Bancária para: 

Training Care – Formação e Consultadoria Lda com o IBAN: PT50 

0010 0000 4131 0990 0015 1 , Conta: 3-4131099-000-001, do 

Banco BPI S.A., até 8 dias antes do inicio do curso.         


