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CASA DE CULTURA BRITÂNICA 

CURSOS CARGA 
HORÁRIA 

EMENTA 

Curso de Língua 
Inglesa – A1 

192h/a Capacitação do aluno para se comunicar na língua inglesa conforme a orientação do Quadro Europeu Comum de Referência para as 
Línguas no nível iniciante A1. Dessa forma, o aprendiz será capaz de compreender e usar expressões cotidianas familiares e frases 
muito básicas visando atender suas necessidades nesse contexto. Será capaz de se apresentar e apresentar a outros, bem como fazer 
e responder perguntas sobre detalhes pessoais, tais como: como onde mora, pessoas que conhece e coisas que tem. Poderá interagir 
de uma maneira simples, desde que o interlocutor fale lenta e claramente e se disponha a participar desse ambiente de mútua 
cooperação.  

Curso de Língua 
Inglesa – A2 

128h/a Capacitação do aluno para se comunicar na língua inglesa conforme a orientação do Quadro Europeu Comum de Referência para as 
Línguas no nível iniciante A2. Dessa forma, o aluno será capaz de compreender sentenças e expressões relacionadas às áreas de 
relevância mais imediata usadas frequentemente (por exemplo, informações, bem básicas, pessoais, familiares, de compras, de 
geografia local, e de emprego). Será capaz de se comunicar em tarefas simples e rotineiras que demandam uma troca simples e direta 
de informação sobre questões familiares e rotineiras. Será capaz de descrever, em termos simples, aspectos de sua experiência, de 
seu ambiente imediato e questões em áreas de necessidades imediatas. 

 
 
 
 
Curso de Língua 
Inglesa – B1 

128h/a Capacitação do aluno para se comunicar na língua inglesa conforme a orientação do Quadro Europeu Comum de Referência para as 
línguas no nível iniciante B1. Isto é: 
1. Discutir sobre seus sonhos pessoais e profissionais para o futuro. 
2. Marcar uma entrevista profissional e ser entrevistado para um trabalho na sua área de especialidade. 
3. Falar sobre seus hábitos ao assistir à televisão e seus programas favoritos. 
4. Descrever sua educação e planos para treinamentos futuros. 
5. Falar sobre sua música favorita, tendências musicais e planejar uma noite para escutar música ao vivo. 
6. Falar sobre manter um estilo de vida saudável, assim como dar e receber conselhos sobre hábitos saudáveis. 
7. Falar sobre relacionamentos e namoro, incluindo conhecer pessoas através de mídias sociais. 
8. Ir a um restaurante, pedir comida, participar de conversas formais durante o jantar e pagar pela comida. 
9. Participar de negociações na sua área de especialidade, se obtiver ajuda para entender alguns pontos. 
10. Discutir problemas de segurança no trabalho, relatar uma lesão e explicar regras e regulamentos.  
11. Discutir comportamento educado e responder de acordo a um comportamento mal educado. 

Upper Intermediate 
Course – B2  
 

128h/a Estudo e prática de estrutura, vocabulário e aspectos fonético-fonológicos da língua inglesa e uso de matéria didático apoiado na teoria 
da abordagem comunicativa com integração das habilidades linguísticas. 

Advanced –  C1 128h/a Capacitação do aluno para se comunicar na língua inglesa conforme a orientação do Quadro Europeu Comum de Referência para as 
línguas no nível iniciante C1. Isto é,  
1. Discutir com detalhes assuntos relacionados a sucesso, incluindo formar uma equipe motivada e bem-sucedida. 
2. Falar com alguns detalhes sobre suas pinturas favoritas e a arquitetura de construções das quais se gosta. 



3. Discutir problemas de sociedade, soluções possíveis para problemas e que papel as corporações podem ter. 
3. Participar em discussões sobre conservação, sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. 
falar sobre eventos e assuntos do noticiário, e como eles afetam as pessoas e as empresas. 
falar sobre riscos na vida, incluindo mudanças de emprego e a prática de esportes perigosos. 
4. Comparar e contrastar várias formas de educação e escolas individuais. 
discutir vários tipos de humor, incluindo formas sutis como sarcasmo. 
5. Entender vários estilos de comunicação, incluindo direta, indireta, formal e informal. 
6. Discutir assuntos relacionados à sua qualidade de vida, incluindo equilíbrio entre o trabalho-vida pessoal e o ambiente de casa. 
6. Entender e discutir assuntos relacionados à ética, como desobediência civil. 

Curso de 
Compreensão 
Leitora em Língua 
Inglesa - CCLLI 

64h/a Desenvolvimento de habilidades específicas da língua e da consciência crítica discente para que os alunos sejam capazes de identificar, 
ler e compreender diferentes gêneros textuais autênticos escritos na língua meta, relacionados a assuntos de diferentes áreas de 
conhecimento e que circulam no seu meio acadêmico-científico, bem como textos que circulam na esfera jornalística. Propiciar o estudo 
da língua em suas estruturas básicas: gramática aplicada e exercícios com a utilização da estrutura gramatical da língua. 

 

 

 


