
Bora sair do básico? 
Let’s move up? 

Hi everyone!

Gente, que bom ter a possibilidade de encontrá-los como professora. Obrigada de coração pelo 
interesse e por assumirem mais esse compromisso de desenvolvimento pessoal com vocês 
mesmos. O nosso mundo agradece.

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. Para 2021 
eu consegui.

Esse curso foi pensado para estudantes de nível básico para elementar (também conhecido 
como A2) Portanto se você já estudou inglês e parou no nível básico, esse curso pode ser bom 
para você. 

Uma outra característica desse curso é que ele é todo voltado para uma identidade amazônica. 
Nossos costumes, flora, fauna e povo vãos nos ajudar a abrir portas para o inglês em nosso 
dia-dia. Eu sempre acreditei que o aprendizado de uma língua estrangeira deva servir de início 
para nos identificarmos e nos localizarmos no mundo diante de falantes da segunda língua que 
aprendemos. Ao mesmo tempo ela, a língua estrangeira, deve abrir portas para que 
aprendamos a respeitar outras culturas. 

Sobre o site suelenviana.fr e sala Zoom 
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 semanal 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 e 
planejado exclusivamente para o avanço do grupo. 

Os encontros no Zoom acontecem como se estivéssemos em uma sala de aula online. Para 
isso é preciso baixar o Zoom (na versão gratuita mesmo) e me enviar um G-mail para que eu 
possa convidá-los para a sala de aula. 

O plano da aula é dividido três momentos: 
 1 - Pre-class: atividades a serem feitas antes de entrar online.
 2 – In-class: momento com o professor. A aula em si (divididos ora ou outra em 
gramática, listening, speaking, reading, writing  e pronúncia)
 3 - Self-study: as atividades e estudos a serem feitos durante os dias que precedem o 
nosso próximo encontro Zoom. 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 6 
unidades nesse modulo. 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. 

As aulas são preparadas com materiais disponíveis na internet (em suas formas originais ou 
em adaptações feitas por mim). 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 avançar de nível e sair do 
básico. Se as atividades de self-study não forem feitas, os encontros ficam fracos e por 
conseguinte mal aproveitados. Apenas os nossos encontros Zoom não garantirão avanço 
algum.

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 Gmail é 
fundamental.

Sobre as unidades 
Cada unidade tem um plano maior de ensino-aprendizado que está expresso abaixo. 
Dentro desse plano maior estarão as subunidades que vocês conhecerão à medida que 
o curso avança. Normalmente uma unidade dura entre 4 e 5 encontros (6 no máximo). 
Isso porque as subunidades vão sendo oferecidas de acordo com o ritmo do grupo. 
Assim, se as unidades durarem 5 encontros, ao final do curso vocês terão tido 30 horas 
de aula em grupo + 30 horas de estudo a sôs somando 60 horas de estudo dedicado ao 
inglês. 

S h a r i n g   i d e n t i t y  

1.Sharing identity – nosso primeiro encontro para falarmos de nossas aulas, 
calendário, estrutura do curso e tirar outras possíveis dúvidas. 

2.This is who we are – nessa unidade você vai aprender estruturas para 
compartilhamento de informações pessoais sobre você e outros. 

Aim: you will be able to ask and answer personal and general information about 
you and others.
Grammar: wh-questions and the verb to be.
Vocabulary: letters of the alphabet, numbers, months, days of the week, weather 
and nationalities.

3.My dream job – nessa unidade você vai aprender vocabulário sobre profissões 
e ocupações, além de atividades de dias livres.

Aim: you will be able to give information about your job and to ask about other 
people’s jobs. You will also be able to talk about what you like to do in your free 
time.



Grammar: wh-questions and yes/no questions, some common verbs in the 
present.
Vocabulary: jobs and occupations; free time activities.

4.Meet my family – nessa unidade você vai aprender ou reativar vocabulário 
sobre família, aparência e ainda expressar atividades que estão sendo feitas no 
momento de fala.

Aim: you will be able to talk about your family and friends’ family. You will be able 
to describe a person’s appearance and you will also be able to say what you are 
doing in a specific moment. 
Grammar: wh-questions and yes/no questions + verbs in the present continuous.
Vocabulary: common action verbs; adjectives to describe appearance and 
names of clothes.

5.Home sweet home – nessa unidade você vai aprender as partes da casa e de 
outros prédios públicos; além de se localizar dentro e fora deles.

Aim: you will be able to talk about homes and buildings and you will also be able 
to describe a specific room in a building.
Grammar: wh-questions, yes/no questions; there is/are, some, any, no; 
prepositions of place; comparative and superlative forms. 
Vocabulary: parts of a house or building; some common adjectives to describe 
buildings (high/small/big/large/beautiful/strange/modern/ancient/dated); furniture.

6.Yesterday I laughed like crazy – nessa unidade você vai aprender verbos e 
expressões no passado.

Aim: you will be able to describe what you did in specific days in the past.
Grammar: wh-questions and yes/no questions + verb to be and other verbs in 
the past.
Vocabulary: expressions to refer to the past (ago, last year, yesterday, the day 
before yesterday, that day, that year)

7.Tomorrow will be another day – nessa unidade você vai aprender a expressar 
ações futuras.

Aim: you will be able to talk about your future plans and decisions.
Grammar: going to, will and present continuous to talk about future.
Vocabulary: expressions to refer to the future (tomorrow, next year, next week, 
three years from now)

Última aula desse modulo  – nesse encontro nos vamos falar do que aprendemos juntos 
e planejar próximos passos se for o caso.  
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