
 

 
 
Introdução:  
 
O seu momento finalmente chegou.  Vocês deixaram aquela vila pequena depois ter pensado a 
possibilidade de morar na Europa por sempre. Vocês fizeram as suas pesquisas, compraram aquele 
voo dos sonhos e decidiram de viver em Londres, a capital do mundo – um lugar perfeito pra gente 
que gostaria ser uma parte da comunidade internacional!  Infelizmente, no entanto, têm um 
probleminha que permanece após a sua chegada - a língua inglesa. O problema linguístico é, sem 
dúvida, o elefante na sala (uma expressão inglesa muito famosa; the elephant in the room; que 
significa algo muito óbvio e importante em relação ao questão).  
 
Para os lusófonos, usualmente, o inglês não é falado cotidianamente. O ensinamento do inglês no 
Brasil (entre muitos outros países lusófonos) é ainda muito tradicional, onde os alunos normalmente 
recitam o vocabulário do dicionário e aprendem a gramática todos dias. Não têm tantas 
oportunidades para se comunicar com falantes nativos do inglês, aprendendo modos de dizer e 
expressões locais. Além disso, o inglês muda de forma de tempos em tempos. Os jovens ingleses, 
por exemplo, usam expressões que são distintas daquelas aprendidas na escola.  O Dicionário de 
Oxford registra novas palavras todos os anos. A pesar do fato que assistindo as sérias britânicas e 
americanas ajuda-lhes a adaptar-se à linguagem local inicialmente, para alcançar níveis superiores, 
isso não é suficiente. 
 
Não se preocupe com isso! Agora, oferecemos os cursos profissionais de inglês certos para todos 
que desejam melhorar seu inglês em ocasiões profissionais!  O curso se concentra em dois aspetos 
fundamentais: (1) ajudar você com seu trabalho atual; bem como (2) oferecer os dicas para melhorar 
seu CV e a carta de apresentação. 
 
Pontos claves: 
 

- O motivo principal deste curso é de preparar os nossos alunos ao mundo de trabalho. Eles 
aprenderem o inglês profissional através duma série vasta de atividades, como escrever os 
seus próprios e-mails e relatórios, bem como fazer apresentações profissionais. Além disso, 
o professor dará feedback profissional para cada um de vocês!  

 
- Aprender como escrever bem comigo!: Aparentemente, Vocês vêm aprender as técnicas de 

escrever e-mails profissionais, relatórios (esses científicos incluídos), documentos oficiais 
também.  Não se preocupe, tudo seria explicado de uma forma bastante simples!  
 

- O Workshop para melhorar os seus CVs: O Curriculum vitae é tão crucial agora.  Então, 
fazemos um workshop para vocês, onde discutimos as táticas relevantes para tornar seu 
currículo mais compreensível!  

 
- Falar como professionais: A mistura de palavras inglesas e portuguesas em sentenças 

aparentemente portuguesas é bem estranho.  Durante este curso, vamos descobrir os dicas 
relevantes de comunicar com os seus clientes futuros e colegas em inglês fluentemente! 



Obviamente, vão também aprender como mudar o próprio tono durante um discurso e 
sotaques bem diferentes do inglês (uma coisinha que não se deve esquecer em Londres, 
uma cidade internacional)! 
 

- Aprender como usar a própria rede social efetivamente: O Linkedin é tão importante agora 
que não se deve ignorar.  No entanto, como se pode melhorar para aumentar as seus 
possibilidades de sucesso profissional? Tudo isso... nós discutiremos durante as aulas! 

 
Detalhes: 
 

1. 2 aulas por semana;  
 

2. Horário: Das 18:30 às 20:30 (GMT);  
 

3. Você pode estudar este curso por Zoom ou fisicamente (chamado presencial);  
 

4. Preço total: £250 ;  
 

5. Duração: Pagamento mensal;  Este curso destina-se a todos os que precisam de um período 
indefinido. No que diz respeito o inglês profissional, tem por sempre o espaço para o 
melhoramento! 

 
6. Os alunos com necessidades e/ou objetivos específicos devem consultar o Chefe do 

Departamento da Língua Inglesa diretamente (O Alexander Clevewood Ng; celular: +44 
7380331410; endereço do email: english@waterlooacademy.co.uk). Neste caso, salas de 
aula privadas seriam mais adequadas.  
 
 

 

 


