
Dados sobre o grupo de Cursos de Inglês 

(Conversa com a Dra. Emília) 

 

“O inglês surgiu de um pequeno grupo que manifestou essa necessidade, porque as 

pessoas que estavam no curso de informática e os computadores estão em inglês e 

manifestaram essa necessidade. Então nós demos suporte a essa necessidade. Pusemos 

as pessoas a escrever cartas para procurar um formador, tentar mobilizar pessoas para o 

curso, etc. Isto foi o início. Entretanto conseguiu-se fazer uma parceria com o IEFP para 

o IEFP destacarem os formadores desde o momento em que nós constituíssemos os 

grupos. Constituímos os grupos de acordo com o nível 1 e o nível 2, que são pequenos 

cursos de 50 horas, não é compactado, é duas vezes por semana, quatro horas semanais. 

E a ideia é adquirir competências de linguagem de inglês a nível escrito e falado. Há o 

nível um e o nível 2. Neste momento estão a decorrer três grupos, ou seja, constituímos 

três grupos, tivemos um momento de encontro em grupo para falar sobre as condições 

do curso, do regulamento e as inscrições, para além das nossas, formalizar as inscrições, 

digamos assim, com o IEFP. Não há uma grande selecção, depende do número de anos 

de aprendizagem é que as pessoas estão integradas no nível 1 ou no nível 2. Superior a 

três anos é no nível 2, inferior a 3 anos é no nível 1, mas sempre com alguma 

maneabilidade nisto. Em termos de idade abrangemos todas as idades, houve uma fase 

em que só podiam activos, neste momento eles aceitam qualquer pessoa. Empregadas, 

desempregadas jovens adultos, sempre maiores de 18 anos. O tipo de pessoas que 

temos, tanto é a pessoa reformada como é o jovem estudante que tem dificuldade em 

inglês e que se inscreve para ajudar na escola, e também temos licenciados, é muito 

heterogéneo. É maioritariamente feminino, há homens mas é maioritariamente 

feminino. A maioria do grupo trabalha, há alguns desempregados pelo meio, mas é 

pouco significativo. Neste momento, nesta semana os grupos estão a estabilizar. Eu 

como entrei nova aqui fui buscar toda a gente que estava inscrita no inglês, actualizei as 

listas e depois voltei a telefonar. Portanto telefonei para saber se estavam interessados, 

depois voltei a fazer um segundo telefonema para dizer as datas dos cursos e depois 

disse para se virem cá inscrever (manhã, tarde e noite). E depois a partir daqui marquei 

um encontro com toda a gente para formalizar o IEFP, ou seja, formalizar as inscrições 

com o IEFP. A maioria das pessoas foi chamada, porque há muitas desistências nisto e 

nós sabemos que eu posso ter aqui quarenta pessoas e se calhar vêem vinte. Eu funciono 

sempre com essa margem de manobra, sempre com o dobro para ter a garantia de que 



tenho aquele grupo. Agora o que está a acontecer é que formalizou-se tudo, mas como a 

palavra passa, começam agora pessoas a entrar que eu nem sequer tive noção. E o que é 

que acontece? As pessoas dizem que sim, mas depois na prática quando começa 

efectivamente as pessoas faltam. Por isso é que eu digo que ainda estamos a estabilizar, 

porque agora vou ligar às pessoas durante esta semana, para saber como é e se não 

aparecerem para a próxima semana acabou, está fechado, é aquele grupo e acabou. 

Neste momento n temos listas de espera por causa do trabalho que eu fiz. Piquei todas 

as pessoas que nós tínhamos, que eram cerca de cem pessoas para saber se estavam 

interessadas ou não, escolhas de horários e depois para virem cá formalizar a inscrição. 

E foi assim que se constituíram os grupos. Neste momento temos 59 pessoas nestes três 

grupos. Agora é assim, esta semana é para estabilizar isto. Porque eu tenho informação 

das faltas, tenho aqui as fichas de inscrições. Depois eles mudam da manhã para a tarde 

e não dizem nada. Mas pronto, é o normal até estabilizar.” 

 

 

 

 

 


