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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o Grupo +Unidos juntamente com a Embaixada e Consulados
dos Estados Unidos no Brasil e o Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa
em Brasília, vem atuando no ensino de língua inglesa à comunidade negra e
indígena do país com o intuito de alavancar suas carreiras profissionais.

A iniciativa faz parte do Programa Access, que acontece em nível mundial, sendo
oferecido pelo Departamento de Estado norte-americano em mais de 86 países. No
Brasil, já beneficiou mais de 2.650 participantes desde seu início em 2008.

Em 2022, o programa Access ganha um novo curso: o Access Amazon, voltado
principalmente para indígenas da região da Amazônia Legal. O programa contará
com um novo currículo desenvolvido especialmente para o projeto, focado em
questões ambientais e de sustentabilidade, identidade e representação midiática.

OBJETIVO GERAL

Oferecer 200 horas de ensino de inglês para jovens indígenas e negras(os) atuantes
na área ambiental com o intuito de desenvolver suas habilidades linguísticas e,
como consequência, agregar valor para suas respectivas carreiras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Aprimorar a proficiência do grupo selecionado do nível equivalente ao
básico para intermediário, de acordo com o CEFR (Common European Framework
of Reference for Languages) – Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas;
b) Fomentar a conexão entre as(os) alunas(os) e profissionais experientes,
como forma de contribuir para o desenvolvimento profissional;
c) Capacitar pessoas e profissionais para comunicarem-se em inglês de forma
objetiva, através de comunicações orais e escritas, em suas diversas formas e
gêneros.

PERFIL DAS(OS) ALUNAS(OS)

Indígenas e negras(os) que habitam preferencialmente a região da Amazônia Legal
e tenham entre 18 e 35 anos de idade. O conhecimento da língua inglesa deve ser
equivalente ao nível básico, e as(os) alunas(os) devem ter disponibilidade e
comprometimento para um programa de inglês intensivo de agosto de 2022 a
junho de 2023.

Com base nas diretrizes oficiais do CEFR, uma pessoa no nível básico de inglês é
capaz de:

● entender frases e expressões frequentemente utilizadas ou relacionadas a
áreas de relevância imediata (ex.: informação pessoal e familiar básica, compras,
geografia local, emprego);



● comunicar-se durante tarefas simples e de rotina, sendo capaz de trocar
informações curtas;
● descrever em palavras simples aspectos da sua experiência, ambiente e
assuntos de necessidade imediata.

As(os) alunas(os) devem possuir os equipamentos necessários para participar, como
computadores, celulares e/ou tablets com acesso à internet para acompanhamento
das aulas em formato online.

SOBRE AS AULAS E TURMAS

As aulas estão previstas para serem ministradas no período noturno, com duração
de duas horas três vezes por semana às segundas, terças e quintas das 19h às 21h. A
data de início das aulas é 05 de setembro de 2022 e irão até junho de 2023.

Serão 7 turmas com 20 alunas(os) cada. As(os) alunas(os) serão distribuídas
conforme critérios internos da coordenação do curso.

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL E FINAL

No início do curso, as(os) alunas(os) serão convidadas(os) a participar de uma
avaliação diagnóstica. O objetivo é compreender o ponto de partida de cada
uma(um) em relação à língua inglesa. Esta avaliação é obrigatória para todas(os)
que estiverem matriculadas(os) no curso.

Ao final do curso, as(os) alunas(os) serão convidadas(os) a refazer a avaliação
diagnóstica. O objetivo é avaliar o desenvolvimento das(os) alunas(os) ao longo do
curso. Esta avaliação é obrigatória para todas(os) que estiverem matriculadas(os)
no curso.

AVALIAÇÕES E PRESENÇA

O curso não contará com provas formais. A avaliação das(os) alunas(os) se dará
mediante participação nas aulas e entrega das atividades. Por isso, as(os) alunas(os)
devem se comprometer a participar das aulas da melhor maneira possível e com o
equipamento adequado.

Para obter o certificado ao final do curso, é necessário 70% de presença nas aulas.
As faltas devem ser justificadas para a coordenação e para as(os) professoras(es).
Serão abonadas faltas mediante atestado.

MATERIAL PEDAGÓGICO

O material didático em formato digital será disponibilizado a todos as(os) alunas(os)
aprovadas(os) no programa de forma gratuita.



QUEM SOMOS

a. Sobre a o Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa da Embaixada
dos Estados Unidos e Consulados no Brasil

O Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa (RELO) fortalece a parceria
estratégica EUA-Brasil, fortalecendo a capacitação através do ensino e aprendizado
de inglês em todo o Brasil. Situado na Embaixada dos EUA em Brasília, o RELO no
Brasil é um dos vinte e cinco escritórios desse tipo em todo o mundo, financiados e
coordenados pelo Departamento de Estado dos EUA, Escritório de Assuntos
Educacionais e Culturais, Escritório de Programas de Língua Inglesa. O RELO Brasil
apoia os esforços da diplomacia pública dos EUA para aumentar o entendimento
mútuo (através do inglês) entre o povo do Brasil e dos Estados Unidos.

O RELO mantém contato com o Ministério da Educação, Secretarias Estaduais e
Municipais de educação pública, associações de professores de inglês,
universidades públicas e privadas, além de outros parceiros para oferecer
desenvolvimento profissional, programas de intercâmbio educacional e materiais
para professores e estudantes de inglês
(https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/ensino-e-aprendizado-de-ingles).

b. Sobre o Grupo +Unidos

O Grupo +Unidos é um fundo de investimento social colaborativo, formado por
multinacionais brasileiras, em parceria com a USAID (Agência dos Estados Unidos
para o Desenvolvimento Internacional). Nosso foco é a educação pública e a
formação de brasileiros. Buscamos alavancar projetos de educação e capacitação
profissional para o mercado de trabalho do século XXI.

CONTATO

Para casos de dúvidas acerca deste documento, entrar em contato via e-mail, no
endereço: access.amazon@maisunidos.org, ou por WhatsApp no número +55 (11)
99754-3995 (número exclusivo para WhatsApp).
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