
Bora sair do plateau, manas! 
Let’s leave the plateau and advance up high. 

Hi everyone! 

Gente, que bom ter a possibilidade de revê-los como professora. Obrigada de 
coração pelo interesse e por assumirem mais esse compromisso de desenvolvimento 
pessoal.  

Esse curso foi pensado há algum tempo porque vez e outra aparecia gente querida 
perguntando “Sue, pode dar aula online pra mim?”. Eu sempre tive vontade, mas com 
a diferença de fuso e os compromissos que tenho aqui eu ainda não tinha 
conseguido.  

A última abordagem foi de minha ex-aluna Salime. Foi ela que agora em dezembro 
de 2020 apareceu com esse convite novamente. Depois quase no mesmo dia veio a 
Naieane, mas infelizmente para o horário dela eu ainda não consegui tempo. 

Enfim, o que quero dizer é que eu finalmente consegui esse tempo e quero muito 
poder fazer valer a pena para mim e para vocês essa hora juntos. 

Estudar inglês é bom, mas chega um momento em que parece que a gente 
estagnou. Que não está aprendendo mais nada ou que não avança. Isso na verdade 
é só uma impressão, porque quem estuda e se dedica sempre avança. A diferença é 
que no nível intermediário os avanços não são mais tão visíveis quanto eram no 
início. Por isso a gente chama de “platô”.  

Um platô é aquela área geográfica praticamente sem relevos. A gente pena para 
chegar lá, depois que chega aprecia a vista linda, mas cansa; é preciso sair de lá. Dai 
há duas saídas: ou para cima, ou para baixo. No aprendizado de língua a saída deve 
ser sempre para cima. Para o alto, gente . 

Esse curso foi pensado para estudantes de nível intermediário que desejem avançar 
nos estudos trazendo de volta a prática da língua, ou ainda para alunos de nível 
avançado que desejem simplesmente rever regras e praticar. Portanto se você já 
estudou inglês e parou no nível intermediário ou mais, esse curso pode ser bom para 
você.  

Uma outra característica desse curso é que ele é todo voltado para uma identidade 
amazônica. Costumes, flora, fauna e povos amazônicos vãos nos ajudar a abrir portas 



para um aprendizado mais memorável. Eu sempre acreditei que o aprendizado 
de uma língua estrangeira deva servir logo de início para nos identificarmos e nos 
localizarmos no mundo diante de falantes de outras línguas. Ao mesmo tempo ela, a 
língua estrangeira, deve abrir portas para que aprendamos a respeitar outras 
culturas.  

Sobre o site 

O site é simples. Eu fiz de tudo para gastar o mínimo com ele e assim poder cobrar 
apenas pelo serviço que ofereço. Vocês receberão um nome de usuário e uma senha 
para ter acesso ao planejamento das aulas. Lá eu disponho as aulas por dia de 
encontro com no mínimo uma semana de antecedência. É como se fosse uma página 
de um livro didático, sendo que é livre de pressão de planejamento escolar qualquer 
e planejado exclusivamente para o avanço do grupo. O plano da aula é dividido em 
três momentos: 

 1 - Pre-class: atividades a serem feitas antes de entrar online. 

 2 - In-class: Momento com o professor. A aula em si (dividida em gramática, 
práticas oral e escrita, listening, speaking, reading  e pronúncia) 

 3 - Self-study: as atividades e estudos a serem feitos durante os dias que 
precedem o nosso próximo encontro. Não se trata apenas de exercícios a serem 
feitos, mas também de leituras, áudios ou estudos a serem realizados (em doses 
pequenas).   

Sobre o curso 

O curso em si se chama “Sharing identity”. Eu dividi o curso em unidades. Vamos 
fazer de 7 em 7 unidades. Elas avançam junto com vocês. Se o conteúdo e o item 
gramatical já estão bem trabalhados e claros a gente vai adiante. Se não, a gente 
insiste mais um pouco. Não deve durar mais que seis meses. 

As aulas são preparadas com materiais que eu encontro na internet (em suas formas 
originais ou adaptadas). Sejam vídeos, áudios, textos ou exercícios. O meu trabalho é 
o de selecionar, filtrar, entre tudo isso e organizar de forma que sirva de guia para 
nossas aulas online e self-study.  

O trabalho de vocês é estar presente no nosso encontro de uma hora semanal e de 
realizar as self-study activities que eu propuser. O self-study é fundamental para sair 
do platô. Se as atividades de self-study não forem feitas, os encontros ficam fracos e 
por conseguinte mal aproveitados. 



O limite de alunos que me impus para esse curso é de seis alunos. Conectados 
via Zoom, meu site suelenviana.fr,  google docs, liveworksheets e outras ferramentas. 
Um e-mail Gmail é fundamental. 

A simulação de um exame de Cambridge pode ser realizado ao final. Mas apenas 
para os interessados. 

Sobre as unidades (e subunidade) 
Que podem ser modificadas de acordo com o perfil do grupo no seguimento do curso. 

0. Sharing identity - First meeting to talk about the course, the site, teste our  Zoom 
classroom, to give directions and to solve doubts. 

1. Introducing yourself 
Aim: you will reactivate simple vocabulary, grammar and communication. 
You will be able to talk more confidently about yourself and about the 
things that identify you. You will be able to use English to talk about your 
more regional identity. 

Grammar: various verbs review in the present. 

Vocabulary: occupations, study areas, nationalities, countries, 
geographical description words, family vocabulary, hobbies, personal 
characteristics (adjectives).  

1.1 Talk about your profession, studies, interests 

1.2 Talk about your origins and geographical area 

1.3 Talk about your close and extended family 

1.4 Talk about your strengths and weaknesses. 

2. Past memories 
Aim: you will be able to talk about your past, when you were younger, 
compare times and refer to changes. 

Grammar: simple past tense review; used to, would and remember + ing 
(to talk about past memories and routines); intermediate comparative 
forms. 



Vocabulary: various adjectives, verbs, toys, games, routine actions, 
environment descriptions. 

2.1 Talk about a past event.  

2.2 Talk about your childhood memories. 

2.3 Compare your life in the past and now. 

2.4 Talk about your city in the past and now. 

3. Tomorrow is another day 
Aim: you will be able to talk about real possibilities of changes (positive 
and negative) concerning cities and environment. You will defend your 
point of view in a debate. 

Grammar: zero and first conditional 

Vocabulary: city buildings, city structures, house spaces, environment 
words. 

Talk about a 15-minute city 

Talk about possible changes in your life. 

Talk about positive and negative impact of changes in your city. 

Debate about a 15-Minute Manaus. 

4. Writing well matters 
Aim: You will be able to write an opinion essay and to read and edit other 
people’s writings.  

Grammar: conjunctive adverbs. 

Vocabulary: all those from previous units. 

5.Tell me a story 
Aim: you will be able to retell a popular story from your region using 
different narrative strategies (Amazonian legends). 



Grammar: verb tense review and narrative structure; discourse markers 
and linking words. 

Vocabulary: all the vocabulary needed to tell your regional story (research 
moment). 

Talk about legends and myths 

Talk about current news stories 

Talk about a personal story  

Talk about an Amazonian legend. 

6. Mindfulness 
Aim: you will be able to talk about your feeling in different situations. You will 
also be able to tell how things affect you differently. 

Grammar: adjectives ending in ED and in ING. How to build adjectives from 
nouns. 

Vocabulary: adjectives that describe feelings, people and situations. 

Talk about your favorite film 

Talk about your favorite songs 

Talk about your reactions to different situations. 

Investimento 
30 reais a hora Zoom depositados em conta corrente brasileira. 

 

Suelen de Andrade Viana 
avecsue@suelenviana.fr 

www.suelenviana.fr 
+33 6 13 08 89 70
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