
Tire o máximo partido 
da sua experiência 

no estrangeiro!

APOIO LINGUÍSTICO ONLINE 
(OLS)



OLS: 
 APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS PARA SI

Uma vez que as línguas estão no cerne da compreensão 

e do entendimento mútuo, é essencial promover a 

aprendizagem de línguas junto dos participantes na 

mobilidade Erasmus+ ou Corpo Europeu de Solidariedade. 

Para o apoiarmos, implementámos o  

 OLS (Online Linguistic Support,  
Apoio Linguístico Online).



TESTE DE AVALIAÇÃO LINGUÍSTICA DO OLS: 
UMA OPORTUNIDADE ÚNICA 

Enquanto participante na mobilidade, tem 

a oportunidade de avaliar e de melhorar as suas 
competências na língua estrangeira que utilizará para 

estudar, trabalhar ou prestar serviço de voluntariado noutro 

país, assim como na(s) língua(s) local(is).*

*Os resultados do teste de avaliação linguística do OLS não o impedirão de participar na mobilidade.



OLS:
LÍNGUAS

 

Antes e durante a sua estadia no estrangeiro, tem a oportunidade 

de melhorar as suas competências linguísticas com o OLS nas 

seguintes línguas:

 BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, ES, FR, HR, IT, LV, LT,  

HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI e SV.

 
APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE!



CURSOS DE LÍNGUAS DO OLS:
UMA OPORTUNIDADE

Os participantes do Erasmus+ e do Corpo Europeu de Solidariedade têm a oportunidade de aceder a um curso de línguas do OLS.

Uma vez selecionado, 

ser-lhe-á solicitada a realização do teste 

de avaliação linguística do OLS.

Entre em 

www.erasmusplusols.eu, 

www.europeansolidaritycorpsols.eu
ou abra a app do OLS, faça o teste de avaliação 

do OLS e obtenha os seus resultados. 

 Com base nos seus resultados,

poderá querer aceder 

a um curso de línguas.

INICIE O SEU CURSO DE LÍNGUAS
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O seu curso de línguas está sempre disponível.

 O curso está acessível 

24 horas por dia, 
7 dias por semana.

Pode ligar-se em qualquer lugar
para  praticar as suas competências 

linguísticas.

O OLS  é  compatível com todos os 
navegadores principais e é acessível 

a partir de dispositivos móveis. 

APRENDA LÍNGUAS EM QUALQUER LUGAR, EM QUALQUER ALTURA



CURSOS DE LÍNGUAS ILIMITADOS PARA TODOS OS NÍVEIS

Alunos principiantes, intermédios ou avançados: 

o OLS foi concebido para todos.

Do A1 ao C2, escolha o seu programa 

de aprendizagem personalizado.

Os cursos são ilimitados: 

Tem acesso a todos os módulos e a todos os níveis linguísticos. 

Siga-os ao seu próprio ritmo e pela sua ordem de preferência.

Utilizador básico Utilizador 
independente Utilizador proficiente



MELHORE AS SUAS COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS

Aproveite a oportunidade de melhorar as suas  

competências!

Escrever

Falar Ouvir

Ler
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MUITOS MÓDULOS DIFERENTES  PARA PROGREDIR

Temas sobre a vida quotidiana e 
o ambiente profissional

Exercícios de pronúncia, gravações

Vídeos de notícias publicados todos os 
dias 

Exercícios gramaticais

Ditados e exercícios de audição



COACHING AO VIVO DO OLS: 
MAIS DO QUE UM SIMPLES CURSO

TIRE PARTIDO DO COACHING AO VIVO DO OLS!

Fórum

Sessões de tutoria

MOOCs



COACHING AO VIVO DO OLS:  
O FÓRUM

O OLS engloba também a aprendizagem baseada 
na cooperação. Nunca está sozinho. 

Receba sugestões de aprendizagem e todas as 
respostas às suas perguntas.

Entre em contacto com outros participantes do 
Erasmus+ e do Corpo Europeu de Solidariedade e 
ajudem-se mutuamente.

Durante a sua estadia no estrangeiro, troque ideias, 
experiências e descobertas.

Existem tutores para o ajudar em todas as etapas do 
percurso.

Adira à comunidade do OLS!

Fórum



COACHING AO VIVO DO OLS:   
MOOCS

Participe nos MOOCs todas as semanas. Estão abertos a todos.

 Registe-se antecipadamente, 

clicando em «Coaching ao vivo» 

Participe nos MOOCs, aprenda 

competências úteis sobre um 

conjunto de assuntos

Se tiver dúvidas, 

pode conversar 

com o tutor 

Aceda a gravações de vídeo 

de MOOCs anteriores



COACHING AO VIVO DO OLS:
SESSÕES DE TUTORIA

Sessões de tutoria

Num grupo de um a seis participantes,

desfrute da interação direta com um tutor!

Os tutores respondem às suas necessidades específicas.

Algumas sessões de tutoria são temáticas,

outras permitem-lhe escolher o seu próprio tema.

Com um pouco de sorte, até pode ser possível 

ter uma tutoria individual!  



OLS: 
DESFRUTE DA SUA APRENDIZAGEM!

O OLS deve também ser um prazer.

Aprender pode ser divertido!



QUANTO MAIS DEPRESSA, MELHOR!

Quanto mais depressa fizer o teste de avaliação linguística do 

OLS, melhor poderá preparar-se. 

Beneficiará do curso de línguas durante o período de duração 

da sua mobilidade.

O período de validade começa quando acede pela primeira 

vez ao curso de línguas do OLS.



APOIO LINGUÍSTICO ONLINE

Aproveite ao máximo esta oportunidade única!

Desfrute da sua experiência no estrangeiro!


