Iniciante I
Adjetivos possessivos
Verbo ser/estar: sentenças afirmativas e contrações
Artigos
Questões afirmativas, negativas e de lugar com o verbo ser/estar
Preposições de lugar
Verbo ser/estar: respostas curtas
Pronomes possessivos
Conjunções
Sentenças no presente contínuo
Colocação de adjetivos antes de substantivos
Expressões de tempo

Questões no presente contínuo
Sentenças com verbos regulares e irregulares no presente simples
Expressões de tempo
Questões afirmativas e negativas no presente simples
Respostas curtas no presente simples
Questões no presente simples utilizando do e does
Questões iniciadas com WhQuestões iniciadas com Wh- no tempo presente simples e contínuo

Iniciante II
Advérbios de frequência
Questões afirmativas e negativas com o verbo poder
Questões no presente simples com o verbo poder
Expressões de tempo futuro
Tempo futuro utilizando be going to
Questões afirmativas e negativas utilizando be going to
Adjetivos positivos e negativos
Verbo ter + substantivo
Verbo sentir + adjetivo
Imperativo
Preposições de lugar
Indicação de direções com imperativos
Sentenças no passado simples com verbos regulares e irregulares
Questões e respostas curtas afirmativas e negativas no passado simples
Sentenças e questões com o passado do verbo ser/estar
Pronomes objetivos e subjuntivos
Convites utilizando Do you want to...? e Would you like to...?
Verbo + to
Questões iniciadas com Wh- utilizando did, was e were
Frases preposicionais

Básico I
Sentenças e questões iniciadas com Wh- utilizando o verbo ser/estar
Questões afirmativas e negativas e respostas curtas com o verbo ser/estar
Pronomes subjetivos
Adjetivos possessivos
Questões utilizando o que, onde, quem e como
Sentenças e questões iniciadas com Wh- no presente simples
Questão: quando?
Expressões de tempo

Demonstrativos
Comparações com adjetivos
Questões: quanto? E qual?
Questões afirmativas e negativas iniciadas com Wh- utilizando do
Questão: que tipo?
Pronomes objetivos
Verbo modal would
Verbo + to + verbo
Questões afirmativas e negativas iniciadas com Wh-, sentenças e respostas curtas
no presente contínuo
Quantificadores
Pronome: no one
Advérbios de frequência
Passado simples: questões afirmativas, iniciadas com Wh- e negativas com
verbos regulares e irregulares
Passado do verbo ser/estar
There is/are; one, any e some
Preposições de lugar
Questões quantificadoras
Substantivos de quantidade

Básico II
Questões para descrever pessoas
Modificações com particípios e preposições
Sentenças, questões afirmativas, negativas e iniciadas com Wh- e respostas
curtas com passado particípio regular e irregular
Already e yet
Presente perfeito vs passado simples
For e since
Advérbios antes de adjetivos
Conjunções
Verbos modais: poder e dever
Adjetivo + infinitivo
Substantivo + infinitivo
Verbos modais could e should para sugestões
Verbos modais can, could e may para pedidos
So. too, neither e either
Verbos modais would e will para pedidos
Formas de adjetivos no comparativo e superlativo
Questões: quão longe, quão grande, quão alto, quão profundo, quão longo, quão
quente e quão frio
Futuro com presente contínuo e utilizando be going to
Mensagens com tell e ask
Descrevendo coisas com o tempo presente, passado, presente perfeito e
comparativo
Verbo + infinitivo

Pré-intermediário I
Tempo passado
Utilizando used to para ações habituais
Expressões de quantidade com substantivos quantitativos
Questões indiretas de questões iniciadas com WhAvaliações e comparações com adjetivos
Avaliações e comparações com substantivos
Passado simples vs presente perfeito
Advérbios de sequência
Futuro com be going to e will
Modais para necessidades e sugestões
Verbos de duas partes
Utilizando will para responder pedidos
Pedidos com modais e would you mind?
Infinitivos e gerúndios para usos e afins
Imperativos a infinitivos para dar sugestões
Orações relativas de tempo
Orações adverbiais de tempo

Pré-intermediário II
Contrastes de tempo
Sentenças condicionais utilizando if
Gerúndios
Respostas curtas
Orações com porque
Passivo usando by (passado simples)
Passivo sem utilização de by (presente simples)
Passado contínuo vs passado simples
Particípios como adjetivos
Pronomes relativos para pessoas e coisas
Modais e advérbios
Permissão, obrigação e proibição
Sentenças condicionais irreais utilizando if
Verbos modais no tempo passado
Discurso relatado: sentenças e pedidos

Intermediário I
Pronomes relativos como assuntos e objetos
Orações utilizando if + orações adverbiais com when
Frases no gerúndio como assuntos e objetos
Comparações com adjetivos, substantivos, verbos e particípios
Pedidos com modais, utilizando if e gerúndios
Pedidos indiretos
Passado contínuo vs passado simples
Passado perfeito
Frases substantivas contendo orações relativas
Expectativas
Descrevendo problemas utilizando o passado particípio como adjetivos e
substantivos
Descrevendo problemas utilizando need + gerúndio, need + passivo infinitivo e
keep + gerúndio
Passivo no presente contínuo e presente perfeito
Preposições de causa
Termos e frases infinitivas

Intermediário II
Conseguir ou ter algo feito
Fazendo sugestões com modais + verbos, gerúndios, questões negativas e
infinitivos
Referência ao tempo passado utilizando advérbios e preposições
Predizer o futuro utilizando will, futuro contínuo e futuro perfeito
Orações de tempo
Expressões de arrependimento utilizando should (not) have + passado particípio
Descrição de situações hipotéticas utilizando if + passado perfeito
Descrição de propósitos utilizando infinitivo e infinitivo com for
Expressões de motivos utilizando porque, desde, por causa de, para, devido a e a
razão
Verbos modais no tempo passado para graus de certeza
Verbos modais no tempo passado para julgamentos e sugestões
Passivo para descrever processos utilizando o verbo ser/estar + passado
particípio e modal + verbo ser/estar + passado particípio
Orações relativas definidas e não-definidas
Expressões de recomendações e opiniões utilizando modais passivos
Tag questions para opiniões
Frases substantivas complexas contendo gerúndios
Realizações com o presente perfeito e o passado simples
Objetivos utilizando futuro perfeito e would you like to have + passado particípio

Avançado I
Verbos seguidos de gerúndio
Orações substantivas depois do verbo ser/estar
Verbos modais no passado e verbos modais com mais de uma palavra de
obrigação
Verbos modais com diversos usos
Orações relativos definidos e não-definidos
Ordem de modificação
Conectando ideias contrastantes
Orações de tempo reduzido
Orações afirmando motivos e condições
Frases no gerúndio e infinitivo
Discurso relatado
Presente perfeito vs passado simples
Presente perfeito vs presente perfeito contínuo
Advérbios com o passado simples e passado perfeito
Passivo do presente contínuo, presente perfeito e futuro
Tag questions e negativas para expressar opiniões
Orações relativas reduzidos
Orações relativas não-definidos como sentenças modificadoras
Termos e frases mostrando contrastes e exceções
Passado habitual utilizando used to e would
Termos relativos e termos substantivos
Questões indiretas simples e complexas
Presente irreal condicional utilizando unless, only if e even if
Desejos e arrependimentos
Futuro perfeito e futuro perfeito contínuo
Condicionais mescladas

Avançado II
Verbos com duas ou mais palavras
Construções no gerúndio e infinitivo
Revisão de verbos padrão
Sentenças abertas utilizando What
Artigos definidos e indefinidos
Orações utilizando –ing
Orações descritivas
Orações descritivas no modo passivo
Advérbios de sentença
Such ... that e so ... that
Comparativos duplos
Utilizando will e would para hábitos e fatos diversos
Pronomes relativos opcionais e de requerimento
As if, as though, as, the way e like
Colocação de objetos diretos e indiretos
Verbos no subjuntivo
Whenever e wherever contrastado com when e where
Orações substantivas com whoever e whatever
Panorama geral de passivos
Concordância do verbo sujeito utilizando quantificadores
Adjetivos compostos
Adjetivos compostos superlativos
Inversão do verbo sujeito em sentenças condicionais
Orações adverbiais de condição

KIDS 1 (10)
There is / There are (Afirmativo)
What time is it?
When
Likes/doesn’t like/ Does?
Has _____ got?
Would you like?
There is /are (Interrogativo e Negativo)
I like
This/that/these/those
Whose
Are you angry? (Verbo to be)
Our/their
What are you doing (Present Continuous)
I like swimming
Verbo “Can”

KIDS 2 (11 ou 12 anos)
I’m good at
Possessive Adjective
There is any / There are some (Formas Afirmativa, Negativa e Interrogativa)

Shall we?
What time is it (Jeito Britânico)
Always/usually/sometimes/never
Verbos sobre Daily Tasks
Opposite/near/above/below
Passado Simples do Verbo To be: Was / Were (Afirmativa, Negativa e
Interrogativa)
Comparativo e Superlativo
Passado Simples de Verbos Regulares e Irregulares (Afirmativo, Negativo e
Interrogativo)

Futuro com “going to”

TEENS 1 (13 anos)
Verbo To be
a/an
Adjetivos Possessivos
Question Words
Adjetivos Comparativos
Pronomes Possessivos
Presente Simples
Advérbios de Frequência
Can
Pronomes Objeto
Verb + ing form (for opinions)
Some/ Any com contáveis e incontáveis
There is / There are
Much / many / a lot of
Presente Continuous
Presente Simples x Presente Contínuo
Passado Simples do Verbo to be
There was / There were
Passado Simples de Verbos Regulares e Irregulares (Afirmativo,
Negativo e Interrogativo)
Futuro com “going to”
Superlativo dos adjetivos

TEENS 2 (14 anos)
Revisão do Simple Present com be e have

Whose
Revisão do Presente Simples e dos Advérbios de Frequência
Revisão do Presente Contínuo
Presente Simples x Presente Contínuo
Revisão dos Quantificadores
Passado Contínuo
Advérbios de Tempo
Passado Simples X Passado Contínuo
When e While
Forma Comparativa e Superlativa dos Adjetivos e dos Advérbios
Should (not) / Have to (must) / must (not)
will and won’t para previsões
Advérbios de Possibilidade
First Conditional with will (not), may (not), and might (not)
Be going to e will
Presente Contínuo e Presente Simples para indicar futuro
Presente Perfeito com Verbos Regulares e Irregulares
Presente Perfeito X Passado Simples
Pronomes Indefinidos
too e enough

