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Visite o website do nosso projeto
languagevoices.eu para mais notícias siga-nos no Facebook 

www.facebook.com/languagevoices e no Twitter @language_voices



Está à procura de um café 
língua na sua área?

Bélgica, 
Bruxelas

Finlândia, 
Helsínquia

Itália, 
Sorrento

Espanha, 
Albuñol

Suécia, 
Kristianstad

Turquia, 
Bursa

Holanda, 
Maastricht

Siga-nos em:

languagevoices.eu
www.facebook.com/languagevoices

 Faça download da nossa App gratuita aqui:



Sobre o nosso projeto
O projeto Language Voices tem financiamento Erasmus+ e procura melhorar e facilitar 

o acesso dos migrantes ao estudo de uma segunda língua, assim como a fazerem 

contatos sociais através de participação nos cafés línguas do Language Voices, que são 

reuniões informais com base em voluntariado, mas sistematicamente organizadas. Os 

migrantes irão ganhar acesso a ambientes sociais, informais, no país de acolhimento e 

poderão integrar uma comunidade de aprendizes e tutores, que muitas vezes é o fator 

chave de sucesso para se estabelecerem com qualidade de vida num novo país.

O projeto fornecerá:

1) treino inicial de preparação, manual e materiais de Ensino na forma 

de um “manual de concessão gratis” para que o conceito multilíngue do 

Language Voices possa ser replicado com um esforço mínimo por toda a 

Europa ou em qualquer parte do mundo

2) Um banco de materiais abrangente com material, recursos para 

aprendizagem das línguas e a possibilidade de comunicação online e troca 

de idiomas

3) Uma aplicação móvel para encontrar um evento de troca de idiomas nos 

países parceiros, e para registar o seu próprio evento de línguas



A aplicação móvel Language Voices é direcionada para organizadores de cafés língua assim como para 

membros de cafés língua que procurem participar num evento de troca de idiomas na sua região. Os or-

ganizadores de cafés língua adicionam a informação sobre o evento de troca de idiomas, local, hora, data, 

informação sobre as línguas, materiais, tutores ect. Pode registar o seu evento na App aqui. Após o registo, 

a sua informação irá ser visível na aplicação para todos os que pesquisarem um evento linguístico na área.

Esta aplicação móvel torna mais fácil encontrar o Café Língua mais perto de si. 

Está disponível gratuitamente para Android.

Pode registar o seu próprio evento de línguas na 

nossa aplicação móvel (horas, data, local, línguas, 

etc.) aqui:  admin.languagevoices.eu/login. 

Após o registo, a sua informação irá ser visível 

na aplicação para todos os que pesquisarem um 

evento linguístico na área.

É um organizador de cafés língua?



Material feito 
para o projeto

Aceda ao nosso website para encontrar todo o material 

que necessita, Disponível em 11 línguas (Árabe, Alemão, 

Espanhol, Inglês, Italiano, Finlandês, Francês, Português, 

Russo, Sueco e Turco) e em 3 níveis - Básico, Intermédio 

e Avançado. Aqui pode encontrar tudo o que precisa para 

ensinar estas línguas em cafés línguas, desde divertidos 

cartões a exercícios descarregáveis, totalmente grátis!

Animals

Holidays and festivals

fox

cheesefox

present

Dairy products

cheese


