
Expectativas de Aprendizagem dos 
Cursos oferecidos pelo INCO

Level 1

Ao final do Nível 1, você será capaz de:

Usar linguagem de sala de aula

Apresentar-se em diferentes registros

Formular e responder perguntas de forma simples

Compreender e usar expressões do dia-a-dia

Localizar informações específicas em textos simples

Reconhecer dicas tipográficas e palavras cognatas em textos

Preencher formulários em mídias impressas e digitais

Conhecer diversos países falantes da língua inglesa (global awareness)

Reconhecer a estrutura e organização de diferentes dicionários bilíngues impressos e online
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Expectativas de Aprendizagem dos 
Cursos oferecidos pelo INCO

Level 2

Ao final do Nível 2, você será capaz de:

Apresentar e descrever alguém de forma simples

Formular e responder perguntas sobre alguém utilizando estruturas simples 

Reconhecer diferentes tipos de texto e seus contextos de uso

Explorar verbetes em dicionários bilíngues

Compreender a ideia central de textos simples

Ativar conhecimentos prévios para a compreensão de textos orais e escritos 

Reconhecer os principais gêneros acadêmicos

Produzir biodata em terceira pessoa

Analisar e comparar a estrutura de diferentes verbetes em um dicionário bilíngue 

Explorar os elementos tipográficos de um dicionário

Produzir texto descritivo de um lugar

Conhecer algumas variações linguísticas do inglês (global awareness)
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Expectativas de Aprendizagem dos 
Cursos oferecidos pelo INCO

Level 3

Ao final do Nível 3, você será capaz de:

Descrever aspectos de seu entorno (pessoas, lugares, profissões, estudos, atividades e planos)

Comparar e contrastar usando linguagem simples

Manter conversas curtas em momentos informais de socialização 

Expressar que concorda com/discorda do interlocutor de forma apropriada

Prever o tema central de textos simples por meio do uso de estratégias de leitura

Inferir o significado de palavras por meio da exploração do contexto

Analisar criticamente diferentes fontes de informação 

Explorar a polissemia por meio do uso de dicionários bilíngues 

Reconhecer a pronúncia dos verbetes em dicionários online

Compreender instruções e enunciados do universo acadêmico 

Produzir uma letter of introduction

Expandir conhecimento sobre as variações linguísticas do inglês (global awareness)
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Expectativas de Aprendizagem dos 
Cursos oferecidos pelo INCO

Level 4

Ao final do Nível 4, você será capaz de:

Trocar informações, fornecendo e solicitando esclarecimentos quando necessário

Comunicar-se explorando recursos disponíveis para além da linguagem verbal

Expressar surpresa, interesse, preocupação e outros sentimentos durante uma situação comunicativa

Conhecer o processo de formação de palavras em inglês (prefixos e sufixos)

Reconhecer e usar marcadores de referência em textos

Identificar a tese central e as evidências em um texto

Explorar dicionários monolíngues

Conhecer e usar ferramentas de tradução online de forma adequada

Escrever e-mails em registro formal

Produzir um resumé considerando-se diferentes layouts e conteúdos 

Comparar e contrastar diferenças culturais entre países falantes da língua inglesa (global awareness) 
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Expectativas de Aprendizagem dos 
Cursos oferecidos pelo INCO

Level 5

Ao final do Nível 5, você será capaz de:

Identificar e compreender elementos de coerência e coesão textual

Identificar e compreender grupos nominais simples 

Compreender informações não explícitas no texto

Identificar o tema central e as ideias subjacentes 

Relatar ou reportar dados 

Posicionar-se criticamente em situações de uso oral de forma assertiva

Resumir um texto escrito

Retomar/Confirmar ideias e conceitos em situações de uso oral da língua

Reconhecer abstracts de diferentes áreas do conhecimento

Reconhecer diferentes registros de uso de verbetes em dicionários monolíngues 

Pesquisar sinônimos e antônimos em dicionários monolíngues

Participar de uma simulação de entrevista de seleção

Problematizar a questão dos estereótipos sobre povos e culturas (global awareness)
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Expectativas de Aprendizagem dos 
Cursos oferecidos pelo INCO

Level 6

Ao final do Nível 6, 

Identificar e compreender grupos nominais complexos em textos

ü

ü

Reconhecer tempos verbais tipicamente utilizados em gêneros acadêmicos

ü Tomar notas dos pontos principais durante apresentações orais

ü Compreender ideias centrais e pontos de vista em apresentações orais

ü Elaborar um mini seminário individual sobre um tema de interesse

ü Conhecer e explorar outros tipos de dicionário e demais ferramentas de apoio

ü Checar a compreensão de uma palavra (do português para o inglês) analisando verbetes em dicionário 

monolíngues (fazer double checking)

ü Parafrasear / Explicar um objeto, conceito ou ideia quando necessário

ü Esclarecer ideias ou conceitos em situações de uso oral 

ü Refletir sobre choque cultural e maneiras de lidar com o outro (global awareness)


