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bom dia chamo me e desejava pedir lhe alguns minutos para lhe falar de um assunto que tem para
si o máximo interesse se não se importa onde me pode receber não efectuar entrevistas em qual
quer lugar não falar rapidamente fazer a análise do entrevistado falar pouco e com segurança não
apresentar a companhia antes da qualificação pessoal é uma empresa inglesa muito antiga com a
sede em londres e escritórios espalhados pelo mundo encontra se em portugal há 1981 anos e tem
a sua administração em lisboa onde possui coimbra aveiro porto faro castelo branco braga viana
do castelo e mais estes escritórios não são departamentos de vendas mas sim de estudos e aná
lise de mercado como o sr sabe um estudo de mercado consiste numa recolha de opiniões sobre um
determinado assunto neste momento o departamento que represento dedica se à informação e
recolha de opiniões sobre o ensino programado de línguas e a sua importância nos dias de hoje
como é do seu conhecimento há uma necessidade cada vez maior de comunicação entre todos os
países o conhecimento de outros idiomas torna se fundamental nos nossos dias como deve calcu
lar para um trabalho não entrevistamos todas as pessoas mas apenas aquelas que se preocupam
com a valorização do seu agregado familiar a sua opinião é pois preciosa para a minha empresa
tem como principais características permitir que com o mínimo de esforço obten\ha o máximo rendi
mento a falar uma língua isso é possível devido ao ensino programado cientificamente elaborado e
que se baseia em 4 aspectos fundamentais teoria dos conjuntos método natural e progressivo méto
do audio activo compatativo e o teorema vibrador mãe pai casa cão som imagem palavra com a
inserção dos vocábulos na estrutura da frase cassete livro vibrador este método de ensino progra
mado é aplicado nas mais diversas matérias astronautas na lua participação activa e contínua do es
tudante não só o estimula a prosseguir como lhe permite um controlo sistemático do seu nível de
conhecimento através da utilização do vibrador com a sua ajuda o estudante pode apreender a com
preender e entender intensivamente sem as distrações próprias de uma aula colectiva pode apren
der a falar imitando as vozes de diferentes nativos repetindo quantas vezes deseje e pode aprender
a reconhecer a diferença entre a palavra falada e escrita a partir de ler e ouvir ao mesmo tempo pos
sibilita lhe em cada momento verificar e corrigir qualquer deficiência na sua aprendizagem substi
tuindo o recurso a um professor e agora sr qual é a sua opinião sobre este curso exacto essa tem
sido a opinião das pessoas que temos contactado concerteza concorda comigo que este curso permi
tirá aos seus beneficiários uma aprendizagem rápida e eficiente do idioma concorda comigo tam
bém que o conhecimento de outras línguas é essencial nos dias de hoje pois bem sr a minha com
panhia nesta frase de promoção e publicidade está a dar a oportunidade a algumas familias de
receberem gratuitamente o seguinte material o meu estojo estas ofertas só são possíveis uma vez
que a companhia não faz publicidade através da rádio televisão ou imprensa canalisando essas
verbas de milhares de contos para oferecer num curto espaço de tempo a um número muito limi
tado de famílias esta excelente oportunidade se o sr fosse um dos contemplados gostaria concer
teza que sim desculpe ter feito a pergunta não ponho em dúvida a sua preocupação em valorizar o
seu agregado familiar pretendo que os beneficiários deste curso aprendam efectivamente a falar
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deste modo criou para si um sistema de apoio durante anos consultas individuais com o profes
sor consultas telefónicas correcção de exercícios escritos obtenção de um diploma passado gasto de
Iondres esta assistência representa um cargo diário ao longo de um ano dois três quatro cinco seis
sete oito nove dez cem quinhentos mil dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dez cem mil
com as alíneas a b c d e f g h i j 1m n o p q r s t u v w x z e nota o k depois do j é bastante importante
e depois temos as contra alíneas e o que interessa no meio disto tudo é você com as suas notas o
que não constitui para si qualquer problema os meus parabéns prefere receber em casa ou no escri
tório talvez em casa está sempre alguém para o receber não é verdade diga me por favor os nomes
de toda a sua família do carro de sua da sua rua os números todos o nome do seu cão gato e as ida
des e depois se não se importa os nomes dos dois beneficiários deste curso em c
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