
Beginners
Overview

Após o primeiro módulo você estará apto a se comunicar de maneira básica, entendendo e 
utilizando sentenças simples, para necessidades diárias. Você conseguirá se apresentar para 
as pessoas formalmente, e responder perguntas sobre detalhes pessoais, como e onde vive, 
coisas que possui e pessoas que conhece.

Além disso, você  irá aprender os seguintes tópicos em relação ao desenvolvimento de seu 
vocabulário:

- O alfabeto
- Números de 1 à 100.
- Nacionalidades básicas.
- Vocabulário sobre pessoas e família
- Pequenos objetos
- Cores
- Adjetivos comuns (beautiful, funny, etc …)
- Os verbos mais utilizados para iniciantes
- As preposições mais utilizadas para iniciantes
- Alimentos e bebidas
- Vocabulário relativo à trabalho e lugares
- Vocabulário relativo à atividades diárias.
- Expressões relativas à hora e futuro
- Vocabulário relativo ao tempo

Listening 

São 15 exercícios de listening, que é a habilidade de escutar e entender sentenças,  diálogos e 
palavras em inglês, onde o aluno tem a chance de escutar um modelo apropriado e melhorar 
sua compreensão da língua. Os exercícios são nivelados e de acordo com a matéria vista pelo 
aluno.

Quizzes

São 15 quizzes que testam as matérias vistas em cada unidade, fazendo com que assim os 
tópicos sejam fixados de maneira apropriada após as aulas.



Exercícios Práticos 

São 30 exercícios práticos, corrigidos pelo tutor, com espaço para dicas e esclarecimento das 
dúvidas mais comuns observadas pelos durante os mais de 12 anos de experiência de nossos 
professores na área de ensino de línguas.

Horas de conteúdo

São aproximadamente 750 minutos de conteúdo, divididas em aulas que variam em tamanho 
(entre 2 e 10 minutos em média), para que o aprendizado se torne gradativo e sem estresse, 
possibilitando ao aluno retornar, rever e refazer as atividades quantas vezes quiser.

Final Test

O aluno ainda terá a chance de fazer uma avaliação final, para testar todos os conhecimentos 
adquiridos durante o curso. As áreas de conhecimento contempladas nessa avaliação serão:

Use of English: para acessar o conhecimento do alunos relativo à vocabulário e gramática.

Reading: para acessar o conhecimento do aluno relativo à sua habilidade de ler e com-
preender textos e palavras em inglês.

Listening: para identificar se o aluno está apto a escutar e  compreender palavras e diálogos 
em inglês e reagir adequadamente ao que ouve.

 



Elementary
Overview

Após módulo elementary você estará apto a entender sentenças e expressões frequentemente 
utilizadas relativas a  áreas de relevância (como informações básicas sobre você e sua família, 
compras, geografia, trabalho, lazer, etc …). Você será capaz de se comunicar de maneira sim-
ples, mas efetiva e direta. Já nesse estágio, você conseguirá descrever de maneira básica seu 
background, aspectos sobre o ambiente onde você vive e áreas de urgência imediata presentes 
no dia-a -dia.

Além disso, você  irá aprender os seguintes tópicos em relação ao desenvolvimento de seu 
vocabulário:

- Você irá revisar tópicos anteriores como os dias da semana/meses do ano, números, cores etc 
- Classroom language
- Modificadores e adjetivos (e.g. very beautiful)
- Uso e aplicações do modal ‘would’
- Sentimentos (e.g. sad, hungry, happy, etc …)
- Vocabulários relativo à trabalho
- Question words (What, Where, How, etc …)
- Verb phrases (das mais variadas áreas)
- Vocabulário sobre família
- Atividades diárias
- Advérbios e expressões de frequência (e.g. often, always, etc…)
- Vocabulário sobre o tempo e as estações
- Vocabulário sobre música
- Datas e números ordinais
- Linguagem apropriada para se usar ao telefone.
- Vocabulário sobre comida e containers
- Lugares e tipos de construções
- Preposições (lugar e movimento)
- Vocabulário sobre a internet

Além de muito mais.

Listening 

São 12 exercícios de listening, que visam melhorar a  sua escuta e compreensão da língua. Os 
exercícios são nivelados de acordo com a matéria vista pelo aluno neste módulo e ainda incluem 
aspectos das unidades vistas no módulo passado, para que seu aprendizado seja contínuo e 
revisado constantemente.



Quizzes

São 12 quizzes que testam as matérias vista em cada unidade, fazendo com que assim os 
tópicos sejam fixados de maneira apropriada após as aulas. No módulo elementary, os alunos 
já enfrentam quizzes um pouco mais desafiadores do que no módulo anterior.

Exercícios Práticos

São 24 exercícios práticos, corrigidos pelo tutor, com espaço para dicas e esclarecimento das 
dúvidas mais comuns observadas durante os mais de 12 anos de experiência de nossos 
professores na área de ensino de línguas.

Horas de Conteúdo

São aproximadamente 500 minutos de conteúdo, divididos em pequenas aulas de 2 à 20 
minutos (em média), para que o aprendizado se torne gradativo e sem estresse, possibilitando 
ao aluno retornar, rever e refazer as atividades quantas vezes quiser.

Final test

O aluno ainda terá a chance de fazer uma avaliação final, para testar todos os conhecimentos 
adquiridos durante o curso. As áreas de conhecimento contempladas nessa avaliação serão:

Use of English: para acessar o conhecimento do alunos relativo à vocabulário e gramática.

Reading: para acessar o conhecimento do aluno relativo à sua habilidade de ler e com-
preender textos e palavras em inglês.

Listening: para identificar se o aluno está apto a escutar e  compreender palavras e diálogos 
em inglês e reagir adequadamente ao que ouve. 



Pre-intermediate
Overview

Após terminar o módulo pre-intermediate, o aluno poderá entender os pontos principais relativos 
a trabalho, escola, lazer, etc. Poderá também lidar com prováveis novas situações corriqueiras 
relacionadas a língua. Ele poderá produzir textos simples descrevendo contextos familiares e de 
interesse próprio .Será hábil em descrever experiências e eventos, sonhos e ambições, além de 
brevemente explicar e descrever as razões para seus planos e opiniões.

Além disso, você  irá aprender os seguintes tópicos em relação ao desenvolvimento de seu 
vocabulário:

- Revisão de tópicos anteriores
- Descrição de aparência e personalidade
- Vocabulário relativo a vestuário
- Preposições de lugar e tempo
- Verb phrases (das  mais variadas)
- Vocabulário relativo a aeroportos
- Verbos + preposições (e.g. arrive in)
- Vocabulário relativo a trabalhos domésticos
- Make x do
- Expressões parafraseamento (e.g. like)
- Vocabulário para compras
- Adjetivos terminados em -ed e -ing
- Expressões temporais (e.g. spend time)
- Vocabulário para a descrição de cidades e países
- Vocabulário relativos a saúde e corpo humano
- Antônimos
- Verbo + back
- Adjetivos + preposições
- Verbos + infinitivos (e.g. try to)
- Verbo + gerundio 
- Modificadores (e.g. a bit)
- Verbo get
- Have to x must
- Should
- If + presente, will + presente (first conditional)
- Pronomes possessivos
- If+ passado, would + infinitivo (second conditional)
- Present perfect + for e since
- Diferenças entre present perfect e past
- Forma passiva
- Used to

- Might
- Expressar movimento
- Phrasal verbs
- So, neither + auxiliares
- Past perfect
- Reported speech
- Perguntas sem auxiliares

Além de muito mais.

Listening 

São 12 exercícios de listening, que visam melhorar a  sua escuta e compreensão da língua. Os 
exercícios são nivelados de acordo com a matéria vista pelo aluno neste módulo e ainda incluem 
aspectos das unidades vistas no módulo passado, para que seu aprendizado seja contínuo e 
revisado constantemente

Quizzes

São 12 quizzes que testam as matérias vistas em cada unidade, fazendo com que os tópicos 
sejam fixados de maneira apropriada após as aulas. No módulo pre-intermediate, os alunos já 
enfrentam quizzes consideravelmente mais desafiadores do que no módulo anterior.

Exercícios Práticos

São 24 exercícios práticos, corrigidos pelo tutor, com espaço para dicas e esclarecimento das 
dúvidas mais comuns observadas durante os mais de 12 anos de experiência de nossos profes-
sores na área de ensino de línguas.

Horas de Conteúdo

São aproximadamente 500 minutos de conteúdo, divididos em pequenas aulas de 2 à 20 minu-
tos (em média), para que o aprendizado se torne gradativo e sem estresse, possibilitando ao 
aluno retornar, rever e refazer as atividades quantas vezes quiser.



Pre-intermediate
Overview

Após terminar o módulo pre-intermediate, o aluno poderá entender os pontos principais relativos 
a trabalho, escola, lazer, etc. Poderá também lidar com prováveis novas situações corriqueiras 
relacionadas a língua. Ele poderá produzir textos simples descrevendo contextos familiares e de 
interesse próprio .Será hábil em descrever experiências e eventos, sonhos e ambições, além de 
brevemente explicar e descrever as razões para seus planos e opiniões.

Além disso, você  irá aprender os seguintes tópicos em relação ao desenvolvimento de seu 
vocabulário:

- Revisão de tópicos anteriores
- Descrição de aparência e personalidade
- Vocabulário relativo a vestuário
- Preposições de lugar e tempo
- Verb phrases (das  mais variadas)
- Vocabulário relativo a aeroportos
- Verbos + preposições (e.g. arrive in)
- Vocabulário relativo a trabalhos domésticos
- Make x do
- Expressões parafraseamento (e.g. like)
- Vocabulário para compras
- Adjetivos terminados em -ed e -ing
- Expressões temporais (e.g. spend time)
- Vocabulário para a descrição de cidades e países
- Vocabulário relativos a saúde e corpo humano
- Antônimos
- Verbo + back
- Adjetivos + preposições
- Verbos + infinitivos (e.g. try to)
- Verbo + gerundio 
- Modificadores (e.g. a bit)
- Verbo get
- Have to x must
- Should
- If + presente, will + presente (first conditional)
- Pronomes possessivos
- If+ passado, would + infinitivo (second conditional)
- Present perfect + for e since
- Diferenças entre present perfect e past
- Forma passiva
- Used to

- Might
- Expressar movimento
- Phrasal verbs
- So, neither + auxiliares
- Past perfect
- Reported speech
- Perguntas sem auxiliares

Além de muito mais.

Listening 

São 12 exercícios de listening, que visam melhorar a  sua escuta e compreensão da língua. Os 
exercícios são nivelados de acordo com a matéria vista pelo aluno neste módulo e ainda incluem 
aspectos das unidades vistas no módulo passado, para que seu aprendizado seja contínuo e 
revisado constantemente

Quizzes

São 12 quizzes que testam as matérias vistas em cada unidade, fazendo com que os tópicos 
sejam fixados de maneira apropriada após as aulas. No módulo pre-intermediate, os alunos já 
enfrentam quizzes consideravelmente mais desafiadores do que no módulo anterior.

Exercícios Práticos

São 24 exercícios práticos, corrigidos pelo tutor, com espaço para dicas e esclarecimento das 
dúvidas mais comuns observadas durante os mais de 12 anos de experiência de nossos profes-
sores na área de ensino de línguas.

Horas de Conteúdo

São aproximadamente 500 minutos de conteúdo, divididos em pequenas aulas de 2 à 20 minu-
tos (em média), para que o aprendizado se torne gradativo e sem estresse, possibilitando ao 
aluno retornar, rever e refazer as atividades quantas vezes quiser.



Final test

O aluno ainda terá a chance de fazer uma avaliação final, para testar todos os conhecimentos 
adquiridos durante o curso. As áreas de conhecimento contempladas nessa avaliação serão:

Use of English: para acessar o conhecimento do alunos relativo à vocabulário e gramática.

Reading: para acessar o conhecimento do aluno relativo à sua habilidade de ler e com-
preender textos e palavras em inglês.

Listening: para identificar se o aluno está apto a escutar e  compreender palavras e diálogos 
em inglês e reagir adequadamente ao que ouve.


