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Beginners / Non-literate 
(Principiantes / Não 
alfabetizados) 

 

 baseia-se no ouvir e falar para 

ajudá-lo a aprender a ler e 

escrever Inglês 

 Ler e escrever com letras 

maiúsculas  e letras pequenas; 

ler e escrever números 

 leitura e compreensão de 

algumas palavras e grupos de 

palavras que são importantes 

para você 

 Começa a ler pequenas 

histórias 

 Escreve algumas palavras e 

grupos de palavras que são 

importantes para você 

 Começa a escrever uma 

história curta 

 

 

 

Na pré-entrada 

Você irá o trabalhar em direção ao nível 

de entrada 1 para melhorar o falar, ouvir, 

ler e escrever (por exemplo, 

cumprimentos de intercâmbio, perguntar 

e responder perguntas simples, dar uma 

descrição, ler frases simples, escrever 

frases simples). 

No nível de entrada 1, você 

aprenderá a: 

 Trocar informações pessoais 

básicas (por exemplo, detalhes 

de contato, expressar gostos e 

desgostos) 

 Lee e compreender sinais, 

formulários e notas muito 

simples 

 Escrever frases curtas e 

simples sobre atividades atuais 

 A gramática incluirá o tempo 

presente de verbos comuns; 

adjetivos comuns; Questões; 

Critérios de Habilidades Funcionais para o Inglês 

Principiantes, pré-entrada , Nível entrada 1, Nível entrada 2,  

Nível entrada 3, Nível 1 e Nível 2 

 

 
 

 

Qual é o Nível certo de Inglês  para mim?  
 

http://www.casa-lusa.org/
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ordem das palavras em frases 

simples; pronomes pessoais; 

uso de letras maiúsculas e 

pontos finais. 

 

No nível de entrada 2 você 

aprenderá a: 

 Trocar informações pessoais 

(por exemplo, rotina diária); 

participar de discussões; falar 

sobre eventos no passado; 

fazer pedidos educados 

 Ler e compreender textos 

curtos com diferentes 

propósitos (por exemplo, 

instructivo, informativo, 

descritivo, persuasivo) 

 Escrever textos curtos (por 

exemplo, um registro de um 

evento no passado ou 

descrição de uma pessoa ou 

lugar) 

 A gramática incluirá formas 

verbais passadas e presentes 

simples; advérbios de 

frequência (por exemplo, 

nunca, às vezes, muitas vezes); 

pode e pode fazer um pedido; 

instruções; unindo palavras (por 

exemplo, e, ou, mas) 

 

 

No nível de entrada 3 você 
aprenderá a: 

 Ouvir e responder em situações 

formais; participar de 

discussões; falar sobre eventos 

no passado 

 Ler e compreender  textos 

curtos (por exemplo, 

diagramas, relatórios curtos) 

 Escrever cartas simples sobre 

eventos passados e atividades 

futuras 

 A gramática incluirá formas 

verbais, no presente e passado 

relatando o que alguém disse; 

deveria dar conselhos; 

superlativos; pode, 

possivelmente, possivelmente, 

certamente, indicar 

potencialidades futuras; 

questões indiretas 

 

No Nível 1, você aprenderá 

a: 

 Discutir situações e tópicos 

desconhecidos; adaptar o 

discurso ao público e ao 

contexto; apresentar 

informações em uma seqüência 

lógica 

 Ler e compreender textos em 

uma variedade de tópicos 

desconhecidos (por exemplo, 

http://www.casa-lusa.org/
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artigos, relatórios, 

propagandas) 

 Escrever textos em uma 

variedade de estilos e formatos 

para se adequar ao propósito e 

ao público (por exemplo, 

correspondência informal, 

preencher um formulário de 

inscrição no trabalho, produzir 

relatórios curtos) 

 A gramática incluirá questões 

incorporadas; discurso relatado; 

simples passivo; sentenças 

condicionais; frases adverbiais 

complexas; gama de 

conectivos; uso de apóstrofos e 

traços. 

 

No Nível 2, você aprenderá a: 
 

 Comunicar informações 

detalhadas, idéias e opiniões de 

forma clara, adaptando o 

discurso ao público e ao 

contexto; dar apresentações 

formais sobre tópicos 

conhecidos; Participe de 

discussão apropriada em uma 

variedade de situações, 

fazendo contribuições claras e 

efetivas. 

 leitura e compreensão de textos 

extensos numa variedade de 

tópicos desconhecidos (por 

exemplo, artigos, relatórios, 

revisões). 

 Escrever textos com uma 

variedade de estilos e formatos 

para se adequar ao propósito e 

ao público (por exemplo, cartas 

de queixa, relatórios formais, 

prosa estendida) 

 A gramática incluirá uma série 

de tempos, aspectos e humor; 

ampla gama de verbos frastais; 

gama completa de verbos 

modais; mistura de frases 

simples, complexas e 

complexas; ampla gama de 

pontuação 

 

    O que significa B1? 

Para provar o seu conhecimento de 

inglês para obter a cidadania e se 

estabelecer no Reino Unido, o 

governo diz que você precisa de uma 

qualificação de fala e audição de 

língua inglesa em nível B1 ou acima  

https://www.gov.uk/english-

language 

B1 é um dos níveis no CEFR (Quadro 

Europeu Comum de Referência para 

Idiomas). O CEFR descreve a 

proficiência em língua estrangeira em 

seis níveis: A1 e A2 (usuário básico); 

B1 e B2 (usuário independente); e C1 

e C2 (usuário proficiente). Os níveis 

de ESOL Skills for Life e níveis de 

CEFR não são diretamente 

equivalentes. No entanto, uma 

http://www.casa-lusa.org/
https://www.gov.uk/english-language
https://www.gov.uk/english-language
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Mais sobre a  Casa Lusa  

 
A Casa Lusa é uma instituição de 
caridade com base em Londres para dar 
resposta às necessidades dos falantes de 
português que se instalaram em Londres.  
 
A instituição oferece serviços de apoio 
para indivíduos e as suas famílias, com o 
objetivo de envolver a comunidade e 
oferecer um espaço para engajamento e 
integração dos seus residentes no Reino 
unido. 

Apoie-nos 
Quando ajudamos alguém, as suas 
famílias e amigos também são 
beneficiados. Compartilhe e divulgue a 
CASA LUSA com os seus amigos, 
familiares e colegas e inspire-os a 
espalhar a palavra. Com o seu apoio 
generoso, o nosso trabalho pode tocar 
muitas mais vidas. 
 
Descubra as vantages de se tornar 
voluntário.  

 

Veja como pode fazer a diferença! 
Visit o nosso website ou entre em contacto 

por email 

Obrigada/o 

qualificação ESOL no nível de entrada 

3 é considerada equivalente a B1 para 

fins de obtenção de cidadania. 

Sites de apoio a 

estudantes e 

professors de ESOL 

 

o British Council - ESOL Nexus site for 

learners 

o Learn English - the original British 

Council website for learners of English 

all over the world 

o BBC Learning English - a varied range 

of grammar, activities and features 

o BBC Skillswise - website for people 

with English as a first language who 

need to improve their skills. Also 

useful for ESOL students 

o The listening project on Radio 4 - 

recordings of ordinary people in 

conversation on a wide range of topics 

o Learn English - great videos 

o Free English - video lessons 

o Anglo-link - some free video lessons 

and paid membership options 

o English Today - ESOL Nexus site for 

learners 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casa-lusa.org/
http://www.casa-lusa.org/
https://esol.britishcouncil.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/programmes/b01cqx3b
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/apps/learnenglish-great-videos
http://www.engvid.com/
http://www.anglo-link.com/index.php?/home
https://www.youtube.com/watch?v=v4AtBASKGv4

