
 

 

GUIA DE INGLÊS 
 

COMO USAR NOSSOS CURSOS? 

Esta guia foi criada para fornecer um ponto de partida sobre como 
usar este site e os nossos cursos. Se você é professor, pode usá-los 
como um complemento ao seu programa educacional ou como 
uma guia de ensino, conforme o público alvo e o objetivo que 
você tenha. 

 

Neste site você encontrará vários recursos que estão na maioria 
dos nossos cursos: vídeos, textos, imagens e alguns exercícios 
interativos (dependendo do tema). 

 

Termos de utilização 
Todo o conteúdo da GCFglobal está protegido por direitos 
autorais: você pode imprimir e usá-lo para fins educativos. Este 
conteúdo não pode ser transformado ou alterado, tampouco 
usado para fins lucrativos. Se você quiser obter mais informações, 
confira nossos termos de uso na parte inferior da página.  

 

 
 
 
 
 



 

 

Área de inglês 
 
Nesta área você encontrará conteúdos direcionados ao aprendizado 
do inglês como segunda língua. No nosso curso de inglês, o usuário 
ou aluno poderá encontrar as ferramentas necessárias para 
aprender esse idioma de uma maneira muito fácil. Além disso, 
poderá aprimorar suas habilidades por meio de elementos 
interativos e audiovisuais que o aproximarão dessa linguagem de 
maneira mais precisa e simples. 
 

O conteúdo que compõe o nosso curso é criado sob as diretrizes do 
Quadro Europeu Comum de Referência para línguas, portanto, você 
encontrará os seguintes níveis:  

 

Nível A1: Criando palavras (Iniciante) 

Nesse nível o usuário poderá aprender o vocabulário básico para dar 
os primeiros passos no inglês. Também descobrirá palavras e formas 
apropriadas de se expressar nesse idioma. 

Objetivos:  

• Entende e usar expressões básicas e frequentemente usadas. 
• Aprender a se apresentar. 
• Expressar palavras básicas, bem como se comunicar de forma 

elementar com os outros, desde que se expressem de forma clara 
e lenta. 

 
Nível A2: Expressando ideias (Básico) 

O usuário encontrará neste nível os elementos necessários para se 
relacionar com seu ambiente e se comunicar em tempo adequado. 

Objetivos:  



 

 

• Expressar situações de uso frequente. 
• Entender situações de uso diário.  
• Se comunicar em simples contextos da vida cotidiana.  
• Usar e entender elementos relacionados ao passado.  
 

Nível B1: Explore o idioma (Intermediário) 

Aprenda a usar corretamente conectores, verbos modais, formas no 
tempo futuro, entre outros. Também a integrar as áreas de leitura, 
escrita, audição e fala, no aprimoramento do idioma. 

Objetivos:  

• Entender textos claros e em linguagem padrão que estão em 
contextos familiares, área de conhecimento ou preferência.  

• Desenvolver conversas claras com fluência moderada.  
• Produzir textos simples e coerentes sobre experiências pessoais, 

acontecimento e planos.  
 

Nível B2: Conhecendo o mundo (Intermediário Superior) 

Com temos como voz passiva e ativa, e as ferramentas desenvolvidas 
nesse nível, o usuário ou o aluno será capaz de entender e escrever 
textos básicos em inglês. Além disso, já poderá melhorar suas 
habilidades ao falar neste idioma.  

Objetivos: 

• Entender a ideia principal dos textos apresentados.  
• Criar relacionamentos com falantes nativos de maneira fluida e 

natural 
• Produzir textos claros e detalhados sobre diferentes temas.  
• Criar argumentos e justificativas em debates e discussões.  
 

Nível C1: Expandindo fronteiras (Avançado) 



 

 

Quando o usuário ou aluno estiver nesse nível, poderá perceber e 
trabalhar as deficiências que possui nas áreas de desenvolvimento 
comunicativo do inglês por meio de ferramentas auditivas e 
didáticas que o aproximem da maneira de avaliar seu conhecimento 
nesta língua, como as provas internacionais. 

Objetivos: 

• Expressar suas ideias de maneira fluida e espontânea.  
• Entender textos extensos de qualquer tipo.  
• Reconhecer a ideia geral de ideias subordinadas.  
• Usar o idioma de forma eficaz nos campos social, acadêmico e 

profissional. 
• Produzir textos estruturados e complexos, envolvendo elementos 

de. coerência e articulação.  
 

Nível C2: Abrindo portas (Expert) 

Este é o nível final do curso onde o usuário ou estudante pode 
conhecer e praticar para provas internacionais de inglês melhorando 
assim suas habilidades e fortalecer suas habilidades no idioma. 

Objetivos: 

• Entender completamente o que lê ou ouve e ter total fluência 
comunicativa no idioma.  

• Produzir textos com precisão usando diferentes tipos de fontes.  
• Expressar ideias espontaneamente e em qualquer contexto.  
• Se comunicar em ambientes altamente complexos. 
 

Temas gramaticais 

Para complementar todo o conteúdo encontrado nos níveis, foi 
desenvolvida uma área dedicada e especializada em todas às partes 
da gramática da língua inglesa onde você encontrará explicações 
detalhadas sobre a gramática que compõe essa linguagem.  



 

 

Dicionários das mil palavras 

Com o objetivo de que o usuário ou aluno esteja constantemente 
aprendendo um novo vocabulário para que possa aumentar sua 
fluência ao se comunicar, foi desenvolvido um dicionário onde você 
pode encontrar as 1000 palavras mais utilizadas nesta língua, com 
seu significado e exemplos dos diferentes usos que podem ter.  

 

 

 


