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Técnicas integradas:

Os alunos começam
a aprender e utilizar
estruturas gramaticais,
modelos de perguntas,
tempos verbais e construção de frases. Fazem
composições de redação
formal e criativa com
enfoque em frases, e
aprendem e exercitam o
processo de redação.

Leitura:

Os alunos aprendem a
fazer uma leitura rápida
e geral do texto, localizar
informações específicas,
melhorar a compreensão,
relacionar sons e letras,
construir vocabulário e
usar o dicionário.

Dicção e compreensão auditiva:

Os alunos aprendem e
treinam o uso gramatical
em situações cotidianas,
fornecem e seguem orientações, pedem explicações
e utilizam o vocabulário
adequado. Dá-se ênfase a
pares mínimos, padrões de
entonação e terminações
de verbos no passado e no
presente.

Os alunos aprendem e utilizam estruturas de frases
mais complexas, tempos
verbais, verbos modais,
comparações e advérbios
de modo, além de determinantes e modificadores
com substantivos. O ensino
de redação enfatiza a
organização, transições,
exemplos e detalhes, além
da idéia central do parágrafo (frase-tópico). Os alunos
começam a desenvolver
parágrafos.

Leitura:

Os alunos aprendem e
treinam como fazer uma
leitura rápida geral do
texto, passar uma vista de
olhos criticamente, localizar
as idéias principais e fazer
inferências básicas a partir
das informações fornecidas. Além disso, constroem
vocabulário ativo e passivo
a partir do contexto e
desenvolvem técnicas de
estudo.

Dicção e compreensão auditiva:

Os alunos dão continuidade
ao trabalho iniciado no
Nível 1. Aprimoram sua capacidade de expressão em
situações formais e informais. Durante as aulas, há
um equilíbrio entre as
oportunidades para falar
e ouvir.

Os alunos dominam o uso
de tempos verbais básicos
em situações e frases de
nível intermediário cada vez
mais avançado. Identificam
e produzem períodos compostos complexos e exatos,
utilizando voz passiva, pronomes e verbos modais. Os
alunos aplicam o processo
de redação em parágrafos,
aprendendo a dominar os
modos narrativo, descritivo
e expositivo. É esperado um
nível mais alto de exatidão
da sintaxe e da gramática.

Leitura:

Os alunos desenvolvem e
adquirem experiência em
leitura crítica e perceptiva,
tais como a leitura rápida e
geral do texto, leitura rápida
crítica, desenvolvimento de
vocabulário, etc. Dá-se ênfase também à identificação
do ponto de vista do autor
e à expressão de opinião
sobre o texto. As técnicas de
estudo abrangem pesquisa
de materiais na biblioteca e
interpretação de gráficos e
tabelas.

Dicção e compreensão auditiva:

Os alunos começam a fazer
apresentações orais e usar
técnicas de análise, organização e síntese. O nível de
proficiência oral torna-se
cada vez mais complexo,
inclusive a pronúncia. Os
alunos fazem anotações,
demonstram contato visual
e fazem resumos orais.

Os alunos preparam-se para
fazer cursos com direito a
crédito através da leitura e
redação de textos acadêmicos. Trabalha-se com dissertações, paráfrases, resumos
e respostas a perguntas
sobre trechos lidos. As leituras ressaltam o raciocínio
crítico e abrangem literatura
de ficção e não-ficção.

Ler e reagir:

A ênfase é colocada na leitura, discussões correlatas
e raciocínio crítico. Trechos
longos de ficção e não-ficção
são lidos, interpretados, avaliados e discutidos.

Dicção e compreensão auditiva:

Os estudantes desenvolvem
sua capacidade através de
discursos, apresentações
e leituras específicas.
Apresentações orais são
desenvolvidas e treinadas. A
compreensão auditiva inclui
a identificação de tom e
expressão, antecipação de
tópicos, etc.

Matérias opcionais:

Os alunos do nível 4 podem
substituir as aulas de leitura
ou dicção/compreensão
auditiva por uma matéria
opcional. A cada trimestre
são oferecidas duas matérias opcionais. Alguns
exemplos de matérias
opcionais: Comunicação e
Cultura, Preparatório para o
TOEFL, Gramática Avançada,
Vocabulário e Expressões
Idiomáticas, Inglês no Cinema, etc.

Ponte
Cursos de preparo
acadêmico

Os alunos aprimoram
técnicas de leitura,
redação e comunicação
oral diretamente
relacionadas a estudos
acadêmicos. Alguns dos
tópicos abordados e
trabalhados são: resumos,

apresentações orais, uso
de materiais de consulta,
preparo eficaz para testes,
técnicas para exames,
e responsabilidade pelo
próprio aprendizado.
O desenvolvimento do
raciocínio crítico tem
grande importância neste
curso.

Curso de crédito
adaptado

Os estudantes fazem um curso
com direito a 2 ou 3 créditos,
especialmente criado para
pessoas cuja língua materna
não é o inglês. O curso pode
ser um destes: Recursos
de Informática, Filosofia,
Comunicação e Cultura,
Economia ou Ciências Básicas.

Curso com
direito a crédito

Os alunos escolhem
um curso com direito
a crédito que atenda
as suas necessidades
e interesses.

Os estudantes aprimoram técnicas para redigir dissertações
formais, resumos e redações
com tempo limitado. Também
se concentram em melhorar o
desenvolvimento e a organização de idéias, enunciados de
teses, anotações feitas a partir
de leituras e debates, e revisões de texto. São enfatizadas
a leitura e a redação de caráter acadêmico. Trabalha-se
com raciocínio crítico, velocidade de leitura, compreensão
de texto e técnicas de desenvolvimento de vocabulário.

Ler e reagir:

Dá-se destaque a textos
autênticos e de alto nível. Os
alunos lêem, interpretam, avaliam e debatem literatura de
ficção e de não-ficção voltada
para adultos e de nível universitário.

Discussão de temas
contemporâneos através da comunicação
oral:

Esta matéria visa a preparar
os alunos para trabalhos
acadêmicos e aprimorar a
capacidade de compreensão
auditiva do aluno. Para tanto,
é fundamental desenvolver as
técnicas de resumo oral, análise e síntese de informações.

Matérias opcionais:

Os alunos do nível 5 podem
substituir as aulas de leitura
ou dicção/compreensão auditiva por uma matéria opcional.
A cada trimestre são oferecidas duas matérias opcionais.
Alguns exemplos de matérias
opcionais: Comunicação e
Cultura, Preparatório para o
TOEFL, Gramática Avançada,
Vocabulário e Expressões Idiomáticas, Inglês no Cinema, etc.

Estude inglês
Comunique-se com
o mundo
* Campus moderno, bonito e seguro em um ambiente cultural e educacional acolhedor
* Turmas reduzidas, com instrutores experientes e dedicados
* Cursos intensivos de inglês com início em janeiro, abril, junho e setembro
* Localizado perto das matrizes americanas de grandes empresas de alta tecnologia:
Microsoft, Amazon.com, Expedia, Real Networks, Starbucks e Costco
* Classificado como um dos dez melhores community colleges dos Estados Unidos pela
revista Rolling Stone
* Reconhecido internacionalmente por sua “excelente atuação inovadora em termos de
educação internacional”
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