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Apresentação

Caro estudante, seja bem vindo ao e-Tec Idiomas Sem Fronteiras! 

Este guia tem por objetivo esclarecê-lo sobre a estrutura do curso e orientá-
lo acerca do percurso das aulas e do uso dos recursos de aprendizagem 
disponibilizados.

1. A estrutura dos cursos

1.1 Objetivo do módulo
Ao fi nal do módulo 01, espera-se que você consiga:

• Compreender e utilizar expressões familiares e cotidianas, assim 
como, enunciados muito simples, que visam satisfazer necessidades 
concretas.

• Apresentar a si e os outros, fazer perguntas e dar respostas sobre 
aspectos pessoais como, por exemplo, o local onde vive as pessoas 
que conhece e as coisas que tem.

• Comunicar-se de modo simples, se o interlocutor falar lenta e 
distintamente e se mostrar cooperante.
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1.2 Período de realização
Esse módulo 01 será desenvolvido ao longo de 20 semanas, sendo a 
primeira semana de ambientação ao curso e a última destinada a uma 
avaliação presencial. Contém assim, 18 semanas para o desenvolvimento 
de 18 aulas a distância e 02 semanas para encontros presenciais.

1.3 Recursos pedagógicos e de pessoal (tutores e 
formadores)
Os cursos do e-Tec Idiomas Sem Fronteiras oferecem a você três 
possibilidades de acesso às aulas: por meio do DVD, do caderno impresso 
ou da Plataforma Moodle.

No decorrer das aulas, você terá a ajuda de tutores e formadores 
que o auxiliarão e o acompanharão em seus estudos e na realização 
das atividades propostas pelos formadores no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) Moodle.

É importante estabelecer uma disciplina de acesso regular aos materiais 
disponibilizados para seu estudo, bem como um contato regular com 
tutores e formadores, para que você esteja ciente das tarefas propostas. 

1.4 Avaliação presencial
Ao fi nal do módulo, na vigésima semana, você realizará uma avaliação 
presencial. Procure se informar como serão essas avaliações, as datas, 
horários e locais em que ocorrerão.

e-Tec Brasil
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2. A estrutura das aulas e-Tec Idiomas
As aulas foram estruturadas considerando-se uma situação comunicativa 
possível de ser vivenciada por estudantes em país de língua estrangeira, 
e que orientam assim a inserção dos conteúdos linguísticos necessários 
nessas ações comunicativas.

Toda aula inicia com um episódio da história que também faz referência à 
situação comunicativa principal, o qual deve ser assistido antes de iniciar 
a leitura dos conteúdos da aula, pois que durante a aula serão feitas 
referências aos personagens e as situações vivenciadas nos episódios. 
Essa história contém 18 episódios, um para cada aula.

O conteúdo linguístico das aulas, vem acompanhado de atividades e mídias 
integradas que os complementam, mas que estão em locais diversos. 
Para localizá-los é feita uma referência em uma coluna de indexação ao 
lado do conteúdo.

As aulas trazem conteúdos transversais, ou seja, conhecimentos sócio-
histórico-culturais e geográfico-ambientais que possibilitam uma 
aproximação maior a cultura da língua alvo. Esses conteúdos transversais 
não são objeto de avaliação. Terminam sempre com uma síntese da aula.

3. Os recursos de aprendizagem
As aulas são compostas de diversos recursos, considerados base para 
seus estudos, mas que se completam e diversificam com as atividades 
propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle.

São quatro os recursos base que compõem as aulas:

1. Episódio da história - que será trabalhada na aula. Orientamos que o 
Episódio seja o primeiro recurso a ser visualizado durante a aula.

2. Caderno - contendo seis aulas do total de dezoito do módulo. Assim 
cada módulo possui três cadernos. Os cadernos possuem uma versão 
impressa e outra interativa, onde se encontram todos os conteúdo 
das seis aulas, na sequência didática estabelecida pelos professores 
autores. A versão interativa, disponível no formato de PDF interativo, 
apresenta links que permitem o acesso direto às atividades ou mídias 



Guia do Estudantee-Tec Brasil 12

integradas bem como palavras ou frases que podem ser clicadas e 
assim ouvir sua pronúncia. As aulas iniciam com a apresentação dos 
objetivos da aula, um trecho do episódio relacionado aos conteúdos 
a serem estudados e, claro, os conteúdos linguísticos, as mídias 
integradas e atividades. 

3. Mídias integradas - são recursos hipermidiáticos que permitem a 
fixação, o aprofundamento ou a apresentação de novos conteúdos 
relacionados à temática da aula. Podem ser vídeos, textos ou áudios 
associados às atividades de interpretação de texto. As mídias que 
deverão ser acessadas na medida em que você avança no conteúdo, 
estão indicadas na coluna de indexação do caderno de conteúdos. 
Você poderá acessá-las no AVA Moodle ou diretamente através dos 
links do conteúdo interativo. Outra maneira de acessá-las é através do 
DVD, na seção mídias integradas.

4. As Atividades são recursos que irão ajudá-lo na fixação dos conteúdos 
e a verificar sua aprendizagem através de tarefas autocorrigíveis, ou 
seja, elas permitem que você avalie o seu aprendizado na medida 
em que estuda. Também estão indicadas na coluna de indexação do 
caderno de conteúdos e podem ser acessadas diretamente através da 
seção Atividades presente do DVD ou no AVA Moodle, ou por meio dos 
links presentes na coluna de indexação do conteúdo interativo. 

A possibilidade de visualizar as Mídias integradas e as Atividades de 
maneira independente da sequência pedagógica facilita o acesso as 
mesmas e permite que você retorne a estes recursos, sem precisar 
percorrer toda as sequência da aula novamente.

3.1 Estudando pelo DVD
Ao iniciar seus estudos pelo DVD, você deverá ter o cuidado de acessá-lo 
através de diversos sistemas operacionais (Windows, Linux, Androide ou 
IOS), atentando que o PDF interativo não roda no sistema IOS da Apple.

Observe também que você deverá instalar na máquina onde irá acessar o 
DVD, os softwares Adobe Reader© versão 9 ou superior e o Flash Player©, 
ambos fornecidos juntamente com o DVD são gratuitos e podem ser 
encontrados facilmente em sites da WEB.
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Após acessá-lo, você encontrará uma interface bem intuitiva, com um 
menu de ícones que indicam:

Palavra dos professores autores e apresentação do caderno
A palavra dos professores autores é o espaço onde você entra em contato 
com algumas ideias dos autores sobre a importância do estudo de idiomas 
e as oportunidades que se abrem com este novo conhecimento.

Na apresentação do caderno é feita uma exposição rápida sobre o 
conteúdo que será estudado.

Lesson
Aqui se localizam as seis aulas do caderno e, em cada aula, o episódio da 
história, conteúdo interativo, mídias e atividades que a compõem. 

Help
Aqui você encontrará ajuda para a navegação no DVD.

Downloads
Nesta seção estará disponível para download uma versão do PDF para 
impressão do caderno de conteúdos, uma versão deste Guia para download 
dentre outros materiais.

Credits
Nos créditos constam os nomes de todos os envolvidos na concepção e 
produção do curso. 
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3.1.1 O PDF interativo 
O PDF interativo centraliza o acesso a todos os recursos da aula, com 
exceção dos recursos localizados nos tópicos interação e atividades do 
Moodle. 

Nele, os conteúdos são apresentados da seguinte forma:

e-Tec Brasil

Lesson 01  - Nice to meet you. e-Tec Brasil

 

Out Loud
3.2  The Alphabet organized by sounds
Outra maneira de memorizar as letras do alfabeto inglês é agrupá-las pela 

z pode semelhança entre seus sons.  Preste atenção ao fato de que a letra 
ser pronunciada de duas formas. Por exemplo, quando Rosa soletrou seu 
last name  à funcionária no aeroporto, ela poderia ter dito S-O-U-Z-A (AmE) 
ou S-O-U-Z-A (BrE). 

                 

Lesson 01 - Nice to meet you

Objetivos
• Cumprimentar e despedir-se,  utilizando as expressões de saudação e 

despedida adequadas;

• Utilizar expressões de cortesia para fazer pedidos e agradecimentos, 
empregando-as  de acordo com as situações apresentadas;

Objetivos:
Lista os objetivos a serem

atingidos pelos estudantes
 ao longo da aula.

Here we go!
Essa expressão quer dizer “Aqui 

vamos nós!” e é utilizada quando se 
está prestes a fazer algo empolgante. 
Aqui são apresentados os conteúdos 

linguísticos e lexicais. 

Previously on All About You...
Utilizada para indicar que se está dando 

sequência a uma narrativa. Aqui você pode 
observar uma situação na qual os 

conteúdos da aula aparecem de forma 
natural e ter contato com alguns conteúdos 

gramaticais básicos.

What’s the buzz? 
Expressão que equivale ao nosso “O que é 
que está rolando?”, utilizada para perguntar 
sobre as informações mais recentes a 
respeito de um assunto interessante. Nessa 
parte da aula, é apresentado o vocabulário 
referente ao tema abordado.

Catching a glimpse:
A expressão quer dizer “ver algo por um breve 
instante; ter um vislumbre” e aqui você conhece 
alguns aspectos sócio-histórico-culturais e 
geográfico-ambientais de países de língua 
inglesa. Neste módulo, as informações são 
relativas aos Estados Unidos. 

Out loud:
A expressão significa “em voz alta” e aborda sons do 
inglês que, por serem diferentes do português, 
precisam ser trabalhados com mais cuidado. É um 
momento para você praticar sua oralidade e repetir 
os sons que, em geral, você não está acostumado a 
emitir.

Getting the hang of it:
Em português getting the hang of it equivale a 
“Pegar o jeito da coisa”. Aqui estão as 
explicações referentes ao principal conteúdo 
gramatical.

That’s a wrap!
Utilizada na indústria cinematográfica, essa 
expressão significa que as filmagens do dia 
estão encerradas e que tudo está OK. Esse é o 
tópico final, o fechamento da aula, onde é feita 
uma breve recapitulação do conteúdo. 

1.
 

The experience begins 
Rosa chegou aos Estados Unidos e foi recebida por Amanda, que a levou 
até sua nova home  para conhecer suas roommates . Este é um momento 
em que Rosa, de uma forma bastante espontânea, demonstra sua alegria 
ao ver suas novas amigas pela primeira vez abraçando-as.  E, justamente 
por ser a primeira vez que se encontram, as garotas utilizam estruturas 
referentes a saudações e apresentações.

 

Previously on All About You...
2. Nice to meet you

Here we go!

No episódio da chegada de Rosa em sua nova moradia, ela foi bastante 
descontraída ao apresentar-se às novas amigas. Acompanhe a continuação 
da conversa das garotas:

 

3. Getting the hang of it

 

What's the buzz?
3.1 Subject Pronouns 
Quando precisamos nos referir às pessoas sem utilizar o nome, fazemos 
uso dos pronomes pessoais. Observe o exemplo abaixo:

Catching a Glimpse 
4.   No hugging, please!
Brazil and the United States are different not only in terms of their 
languages, but also in their customs. One important area in which the two 
countries are different is physical contact. Brazilian people are often very 
affectionate: they touch, hug and/or kiss people when they meet. American 
people usually only hug and/or kiss family members and close friends. If 
you watched the episode, you probably noticed how uncomfortable Carly 

tenha se familiarizado 

possessive adjectives, por 

 e nationalities, bem como 

no hugging, 

5. That’s a wrap!
Aqui termina a Aula 01. Esperamos que você, acompanhando Rosa em 
seu encontro com suas housemates Carly, Christine e Amanda e em 
sua experiência na Columbus College of Chicago
com os conteúdos linguísticos e lexicais apresentados, pois todos são 
fundamentais no idioma inglês. O verbo To be e os 
exemplo, estarão quase sempre presentes nos contextos comunicativos de 
que você vai participar. Já o alphabet será necessário em caso de dúvidas 
quanto à forma como determinadas palavras, especialmente os nomes 
próprios, são escritas. O nome dos countries
o modo de ler endereços eletrônicos, também serão muito importantes 
quando você for se apresentar. E não esqueça: nessa hora, 
please!

Lesson 01 - Nice to meet you
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Dentro desta estrutura você também irá encontrar os recursos hipermídia 
- Integrated media, Learning activity e Getting on - que estão indicados por 
ícones e uma breve descrição de seu conteúdo na coluna de indexação. 
Esses recursos irão auxiliá-lo no estudo dos conteúdos linguísticos e 
transversais.

Lesson 01 - Nice to meet you

Integrated media
Apresenta ou amplia informações sobre o

conteúdo visto na aula. Ele pode ser um
vídeo ou uma mídia interativa.

Para o Caderno Interativo fica disponível
um player de vídeo que permite o

estudante visualizar a história no mesmo 
arquivo.

Glossary:
Explica o significado de algum

vocábulo ou expressão.

Learning activity:
Direciona o estudante a realizar a
atividade proposta no caderno de

conteúdo.

Getting on
Acrescenta informações sobre o 
conteúdo. Pode encaminhar o 
estudante para uma mídia 
interativa, para um site ou para
um conteúdo textual.

Audio:
Indica a disponibilidade, no Caderno 
Interativo, do estudante interagir 
através do recurso de áudio.

 

 

Mind the gap:
Salienta alguma informação 
relevante para o desenvolvimento 
do conteúdo.

Previously on All About You... 
1. Nice to meet you
No episódio da chegada de Rosa em sua nova moradia, ela foi bastante 
descontraída ao apresentar-se às novas amigas. Acompanhe a continuação 
da conversa das garotas:

Rosa: Hi, I’m Rosa. 

Carly: Hi…

Rosa: Nice to meet you, girls! 

Carly: Nice to meet you too.

Christine: Welcome to your new home!

Carly: Where are you from in Brazil?

Rosa: I’m from Rio de Janeiro. And you? Are you from Chicago? 

Christine: I’m from New York!

Carly: I’m from a small town in California. 

Rosa: I’m curious to see my bedroom!

Carly: Of course! Let’s go… your bedroom is upstairs. 

Depois de estar alojada em sua nova residência e enturmada com as 
garotas, Rosa resolve conhecer a College onde irá estudar. 

A personagem é recebida por John Smith, o diretor da College. Nesta
conversa, a tendência é que Rosa tenha um comportamento um pouco 
mais formal ao se apresentar, diferente de como agiu quando conversou 
com suas housemates (“colegas de casa”). 

Integrated media
Acesse a mídia integrada Nice 

to meet you e acompanhe 
o momento em que Rosa 
conhece Christine e Carly.

 

Glossary
Small: pequeno;

Town: cidade;
Bedroom: quarto;

Que tal agora exercitarmos um pouco as diferentes formas de apresentação
fazendo a Activity Nice to meet you?

Learning activity
Verb to be;

Questions and Answers.

Out Loud
The Alphabet organized by sounds

Outra maneira de memorizar as letras do alfabeto inglês é agrupá-las pela 
semelhança entre seus sons.  Preste atenção ao fato de que a letra z pode 
ser pronunciada de duas formas. Por exemplo, quando Rosa soletrou seu 
last name à funcionária no aeroporto, ela poderia ter dito S-O-U-Z-A (AmE) 
ou S-O-U-Z-A (BrE). 

Agora, escute as letras agrupadas pela semelhança dos sons e aproveite 
para repeti-las: 

 a; h; j; k b; c; d ;e ;g; p; t; v; z (AmE) f; l; s; x r

m; n; z (BrE) o i; y q; u; w

pronúncia, certo? Exercite novamente o alfabeto inglês, ouvindo-o e 
repetindo-o várias vezes.

Getting on
Caso queira conhecer 
um pouco mais sobre o 
assunto, você pode visitar 
a página sobre os sons do 
inglês americano no site da 
Universidade de Iowa:
http://www.uiowa.
edu/~acadtech/phonetics/
english/frameset.html.

What's the buzz?
Email and web page addresses

Entre as informações pessoais que podemos fornecer está o endereço 
de e-mail ou da web page. Estas informações envolvem o uso de alguns 

@ at : colon

. dot - hyphen

/ slash * asterisk

_ underscore # hash

.

2.1 Verb To Be 
Por  “ser” ou “estar”, o verbo To be é normalmente o primeiro verbo 
que se aprende, quando se inicia o estudo da língua inglesa, sendo por isso 
bastante trabalhado neste momento. 

Veja, por exemplo, como ele aparece logo no início do diálogo entre Rosa e 
o diretor da Columbus College of Chicago:

Mind the gap

Lesson 01 - Nice to meet you 12 e-Tec Brasil

11 e-Tec Brasil
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Eventualmente, o recurso Getting on pode apresentar-se apenas como 
uma informação textual.

Além dos recursos hipermídia apresentados, outros recursos são 
oferecidos para apoiar a sua aprendizagem - Mind the gap, Glossary e 
Audio – no entanto, estes recursos não se comportam como hipermídias.

3.1.2 Os recursos hipermídia
1. Integrated media e Getting on
Estes recursos podem apresentar-se das seguintes formas: 

a) Texto (interativo ou não)

4 0

GETTING ON
MEASURING DISTANCES
Nesta mídia você terá algumas informações importantes sobre algumas medidas de distância.

Uma yard (jarda), no inglês americano, equivale a three feet (três pés) ou, 
se preferir, aproximadamente 0,91 metros. Para saber o valor de five 
yards, por exemplo, basta multiplicar  cinco por 0,91.

Cada foot (pé) equivale a 0,304 metros, aproximadamente 31 centímetros.

Já uma block seria uma quadra e o tamanho de uma quadra pode variar 
de cidade para cidade. 

MODULE 01 - CLASS 03 - TO GET THERE E-TEC IDIOMAS SEM FRONTEIRAS | ENGLISH

b) Mídia interativa

INTEGRATED MEDIA
THE ALPHABET ORGANIZED BY SOUNDS
Clique nas letras em destaque para ouvi-las.

Com as letras agrupadas pela semelhança de sons pode ficar 
mais fácil lembrar a pronúncia, certo?

Preste atenção ao fato de que a letra z pode ser pronunciada de 
duas formas. Rosa, quando soletra seu sobrenome ao 
funcionário do aeroporto, poderia ter dito:

S-O-U-Z (AmE) - A

S-O-U-Z (BrE) - A

MODULE 01 - CLASS 01 - NICE TO MEET YOU E-TEC IDIOMAS SEM FRONTEIRAS | ENGLISH

S-O-U-Z (AmE) - A

S-O-U-Z (BrE) - A
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d) Vídeo

CLASS 03 E-TEC IDIOMAS SEM FRONTEIRAS | ENGLISH

00:00 00:00

2. Atividades
As atividades apresentam-se das seguintes formas: 

a) Completar lacunas

Neste tipo de atividade você poderá completar as lacunas escrevendo nos 
espaços ou arrastando textos para os espaços correspondentes.
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b) Múltipla escolha

As atividades de múltipla escolha apresentam-se conforme os exemplos 
abaixo:

c) Relacione
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d) Verdadeiro ou falso

e) Arrastar e soltar
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f) Ponto Ativo

3.1.3 Como navegar nas atividades

Para avançar na atividade você deve utilizar o botão “próximo” (next) à 
direita da tela. A barra inferior horizontal irá indicar em qual etapa você 
se encontra. É possível avançar na atividade sem ter executado uma ou 
mais etapas. Ao fi nal da atividade você receberá um feedback sobre o seu 
desempenho.
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As atividades podem ser repetidas quantas vezes desejar. Ao final da 
atividade, você pode, ainda, verificar quais erros cometeu através do botão 
Check.

3.2 Estudando pelo Caderno Impresso
Na seção downloads do DVD ou Content no Moodle, você encontra uma 
versão do caderno de conteúdos para impressão.

No caderno impresso, o conteúdo apresenta-se da mesma forma que no 
PDF interativo. No entanto, para acessar os recursos hipermídia indicados 
na coluna de indexação, você precisará utilizar o DVD ou o AVA Moodle. 
Lembre-se, as mídias integradas e as atividades encontram-se em seções 
específicas e separadas individualmente tanto no DVD como no AVA 
Moodle. Desse modo, quando aparecerem estes recursos na coluna de 
indexação do caderno, você deverá acessá-lo por meio do DVD ou do AVA 
Moodle.
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3.3 Estudando pelo AVA Moodle
Outra possibilidade para desenvolver seus estudos é através da plataforma 
Moodle. No Moodle, você encontra uma estrutura semelhante a do DVD.

Ao iniciar as aulas (Lesson), você irá encontrar a seguinte sequência: 
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No Moodle, além dos recursos base oferecidos, você terá acesso a área 
de interação (interaction) com o tutor onde você poderá tirar dúvidas, 
conversar com o tutor, entre outras atividades. Além disso, haverá uma 
área para as atividades avaliativas (evaluaction activities) que serão 
propostas pelos professores formadores.

4. Orientações finais
Ao final desse guia que procura orientá-lo sobre como estão construídas as 
aulas e o percurso didático que você poderá realizar em diferentes mídias, 
salientamos que o aprendizado que você irá alcançar é proporcional ao 
esforço realizado. Salientamos também a importância das atividades de 
interação propostas no ambiente Moodle. Procure praticar regularmente 
o que tem aprendido junto com seus colegas de curso.

Desejamos sucesso no aprendizado de um novo idioma, e que com esse 
aprendizado se descortine um mundo novo cheio de oportunidades, 
conhecimentos, pois, certamente a maneira como irá perceber o universo 
à sua volta, será diferente.

A equipe do NPTE/IFSul.


