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Intermediário-baixo a
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intermediário-alto

Intermediário-alto a
avançado-baixo

Objetivo: Oportunidades de emprego assalariado e preparação
para o EnglishConnect
2.
Perfil do estudante:
Ser alfabetizado em seu
idioma nativo e familiarizado com o alfabeto e
a fonética latina.
Currículo: Habilidades
básicas de conversação
em inglês, com leitura e
escrita limitadas.

Objetivo: Oportunidades de emprego assalariado e preparação
para o EnglishConnect
3.
Perfil do estudante: Deve estar
pelo menos no nível
intermediário-baixo.
Currículo: Habilidades
básicas de conversação
em inglês, com leitura e
escrita limitadas.

Objetivo: Habilidades
acadêmicas de inglês
e oportunidades de
emprego em escritórios.
Perfil do estudante: Deve estar
pelo menos no nível
intermediário-baixo.
Currículo: Preparação
acadêmica na leitura,
escrita, audição e conversação do inglês.
Este produto ainda está
em desenvolvimento.

Objetivo: Habilidades
para uso na universidade e oportunidades de emprego em
escritórios.
Perfil do estudante: Deve estar
pelo menos no nível
intermediário-alto.
Currículo: Estar matriculado em cursos de
nível universitário em
habilidades para a vida,
redação e matemática.

Bem-vindo ao EnglishConnect 2. A habilidade de falar inglês será uma grande bênção em
sua vida. Ela pode levar a melhores empregos, ajudá-lo a buscar oportunidades educacionais, expandir seus círculos de amigos e conhecidos e ajudá-lo de várias outras maneiras.
Conforme mostrado no diagrama acima, este curso faz parte de um produto maior chamado EnglishConnect. Reserve um momento para revisar o diagrama acima e ver o que o
EnglishConnect oferece. Além disso, reserve um tempo para pensar em como este curso
específico pode ajudá-lo em um futuro próximo.
Como o objetivo deste curso é ajudá-lo a desenvolver habilidades básicas para falar
inglês, as atividades do EnglishConnect 2 se concentram em práticas de vocabulário,
audição e conversação.
Este curso exige que você tenha acesso à internet e diferentes tecnologias (aplicativos,
etc.) para revisar, praticar e aprender fora da sala de aula. Assim como o desenvolvimento
de qualquer outra habilidade, a prática constante e o tempo o ajudarão a desenvolver a
habilidade de falar inglês. Portanto, pratique o máximo que puder dentro e fora da sala
de aula. Seja constante e diligente em seus esforços e se divirta enquanto aprende.
Ao trabalhar com outras pessoas para alcançar os objetivos do curso, você experimentará as bênçãos do sacrifício, do trabalho, da autossuficiência e do amor. Sua atitude
positiva, sua preparação e sua dedicação vão melhorar sua vida e a vida de outras pessoas à sua volta.
Felicidades!
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INTRODUÇÃO: ENGLISHCONNECT 2
POR QUE VOCÊ ESTÁ APRENDENDO
INGLÊS?
Bem-vindo ao EnglishConnect. Aprender inglês pode
ajudá-lo a buscar oportunidades educacionais, procurar um emprego melhor e expandir seu círculo de
amizades. As lições do EnglishConnect vão ajudá-lo a
desenvolver habilidades de conversação. Essas lições
não ensinam a ler e escrever em inglês. Você pode
aprender as habilidades de leitura e escrita em inglês
com outros cursos EnglishConnect.
Antes de começar, decida por que está aprendendo
inglês e escreva seus motivos. Quando se sentir desanimado, leia o que escreveu. Lembrar-se do motivo

importante que frequente a aula todas as semanas.
○ Traga este livro para a aula todas as semanas.
○ Escreva neste livro para fazer anotações e completar atividades.
○ Reveja o vocabulário da lição atual e aprenda
o vocabulário da lição de casa no apêndice de
vocabulário.
○ Estude com antecedência a lição para a aula da
próxima semana.
○ Use o apêndice de gramática (no final do livro) para
estudar a gramática que você usa na aula.

pelo qual está aprendendo inglês pode ajudá-lo a

Meu plano para praticar inglês

ficar motivado.

Os cursos EnglishConnect vêm com um plano para

Estou aprendendo inglês porque

ajudá-lo a praticar inglês por 10 horas ou mais todas



as semanas e acompanhar seu tempo de prática.
Use esse plano para registrar as horas que você


Para aprender inglês com sucesso, é importante que
você:
○ Pratique inglês todos os dias. Praticar um pouco
todos os dias é melhor do que praticar muito apenas alguns dias.
○ Faça metas semanais de inglês. Elas devem ser
específicas, como: “Vou aprender 20 palavras
novas”. Escreva as metas e registre seu progresso.
Também é importante decidir o que, quando, onde e
como você vai estudar.

O QUE VOCÊ VAI ESTUDAR?
Manual do aluno do EnglishConnect
Este livro o ajudará durante o curso EnglishConnect.
Ele contém atividades para cada lição e outros recursos úteis. Entretanto, você não conseguirá aprender

vi

inglês somente com este livro. Por esse motivo, é

passa praticando e acompanhar seu progresso. Meu
plano para praticar inglês sugere várias maneiras de
praticar.
○ Pratique e ouça inglês frequentando as aulas todas
as semanas.
○ Complete o Convite para agir, que está no final de
cada lição do EnglishConnect. Isso vai lhe dar uma
oportunidade de aplicar o que aprendeu na aula.
○ Reveja e pratique o vocabulário de cada lição. Pratique escrever e pronunciar as palavras.
○ Pratique o vocabulário da lição de casa, que está no
final do manual. O vocabulário da lição de casa é
uma ampliação do vocabulário da lição.
○ Pratique a conversação da lição com um colega ou
sozinho.
○ Estude com antecedência o vocabulário para a próxima aula. Isso o prepara para o que vai aprender.

○ O Duolingo é um recurso online disponível gratuitamente para usuários Android e Apple. Acesse as
lojas de aplicativos correspondentes. Observe que
o Duolingo usa a rede de dados de seu celular,
então talvez seja melhor usá-lo quando seu dispositivo portátil estiver conectado ao Wi-Fi. O Duolingo
também está disponível gratuitamente no site
duolingo.com. Recomenda-se que você passe de 10
a 15 minutos por dia praticando com o Duolingo.
○ Participe do programa Speaking Partners, que oferece a você a oportunidade de falar semanalmente
com um falante nativo de inglês por meio de vídeo,
como o Skype ou o Facetime.
○ Outras atividades para praticar inglês incluem assistir a filmes em inglês, televisão, podcasts ou ouvir
rádio ou outros áudios em inglês. Também incluem

QUANDO, ONDE E COMO VOCÊ VAI
ESTUDAR?
Dicas de estudo
○ Escolha um lugar que sirva melhor para seus hábitos de estudo.
○ Determine uma hora do dia para estudar e praticar
inglês.
○ Encontre um falante nativo ou alguém que esteja
aprendendo inglês para praticar com você fora da
sala de aula.
○ Fale inglês o máximo possível dentro e fora da sala
de aula. Se você não souber como falar alguma
coisa em inglês, tente descrevê-la usando palavras
que você conhece.
○ Faça uma lista das palavras novas que você apren-

praticar inglês com colegas de classe ou outras

der. Reveja essa lista, talvez fazendo cartões de

pessoas.

memória ou usando um caderno de vocabulário.
○ Se tiver acesso à internet, você pode rever a lição

Meu Alicerce
Em muitas áreas, Meu Alicerce é uma aula ministrada
como acompanhante das aulas de inglês EnglishConnect. O manual Meu Alicerce ajuda as pessoas a
aprender e a viver princípios que levam à autossuficiência espiritual e temporal. Cada aula de 20
minutos geralmente é dirigida por um presidente de

de cada semana assistindo ao vídeo de todas as
sessões de áudio online.
Aprender um novo idioma é um processo que exige
tempo, paciência e persistência. Também pode ser
fascinante e divertido! Parabéns por sua decisão de
aprender e praticar inglês com o EnglishConnect.

classe que designa membros do grupo para facilitar o
debate de um princípio do manual Meu Alicerce.
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MY ENGLISH PRACTICE PLAN
WEEK

Example
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AT TEND

COMPLETE

REVIEW

PRACTICE

PRACTICE

CLASS

THE

VOCABULARY

HOMEWORK

CONVERSATION

INVITATION

FROM LAST

VOCABULARY

FROM LAST

TO AC T

CLASS

.5 hours

1 hour

1 hour

CLASS

1 hour

.5 hours

PREVIEW

DUOLINGO

VOCABULARY

SPEAKING

OTHER

TOTAL HOURS

PARTNERS

ENGLISH

SPENT

PRACTICE

LEARNING

FOR NEXT
CLASS

.5 hours

ENGLISH

2 hours

1 hour

3 hours

10.5 hours
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E NGLISHC ONNECT 2

LIÇÃO 1: LIÇÃO INTRODUTÓRIA
Por que estou aprendendo inglês?

I N TRODUÇÃO AO E NGLISH CONNECT
Objetivos
1. Vou descobrir como o curso EnglishConnect pode me ajudar a aprender inglês.
2. Vou aprender a usar o “Meu plano para praticar inglês”.
3. Vou aprender a responder a pedidos em sala de aula.
4. Vou aprender a fazer pedidos em sala de aula.
Por que você está estudando inglês?
1. Depois que escrever o motivo pelo qual está aprendendo inglês na página de introdução, explique a um
colega por que você quer aprender inglês. Você pode fazer isso em seu idioma nativo.
2. Escreva uma meta específica que vai tentar cumprir enquanto estiver fazendo este curso de inglês. Por
exemplo: “Vou aprender 20 palavras novas de vocabulário todas as semanas”. Você pode fazer isso em seu
idioma nativo.
Meta:

O que vai estudar?
Leia sobre o manual do aluno do EnglishConnect 2 e “Meu plano para praticar inglês” na introdução e veja a
tabela do “Meu plano para praticar inglês” nas páginas viii e ix. Faça perguntas se não entender alguma parte
do “Meu plano para praticar inglês”. Você pode fazer isso em seu idioma nativo.

Onde, quando e como você vai estudar?
Pense sobre onde, quando e como você estuda melhor. Escreva suas conclusões. Compartilhe suas conclusões com um colega. Você pode fazer isso em seu idioma nativo.
Onde: 
Quando: 
Como: 
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WARM-U P
Target Phrases
Please
Thank you

Could you spell that, please?
Could you repeat that, please?

Vocabulary
Nouns

Verbs

desk

computer

look at

repeat

quiet down

practice

chair

screen

listen to

sit down

pay attention

say

return to

stand up

focus

write

board

LE S S ON CONVER SATI ON AND AC TIV IT Y
Conversation
A = Instructor, B = Learner
A: Please quiet down and return to your seat.
B: OK.
A: Look at page 1 in your book. Listen to the sentence and then repeat: “I’m from Germany.”
B: I’m from Germany.
Activity
Give commands to a partner.
A: Please pay attention and look at the board.
B: OK. (partner looks at the board)

WRAP-U P
Summary
Now I can . . .

Now I know . . .

◯ 1. say how the EnglishConnect course can help me
learn English.




◯ 2. tell someone how to use My English Practice Plan. 
◯ 3. respond to classroom requests.



◯ 4. make classroom requests.



Invitation to Act
Review and fill out My English Practice Plan this week. Make flash cards with the vocabulary words you don’t
know and practice them.
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