
 
Níveis 

O Quadro Europeu Comum divide o conhecimento dos alunos em três categorias, cada uma com duas subdivisões: 

  
Níveis ALTE* 

  
Material 

  
Descrição 

  
Certificação 
Internacional 

  
A1 

Básico 

  
Breakthrough 

  Intro 

  
Com o término deste grau poderá compreender e usar expressões conhecidas e 
habituais, assim como formar frases simples. Poderá apresentar-se a si e aos outros, 
assim como responder e fazer perguntas habituais do tipo: “De onde vem?“; “Onde 
mora?“; “Qual sua atividade? Tem amigos ?“; “O que estuda ? “.Estará apto para 
compreender  e conversar com facilidade com qualquer pessoa, desde que ela fale 
pausadamente. 

  

  
A 2 

  
Pré 

Intermediário 

  
Breakthrough 1 

  
Ao concluir este nível com sucesso, será capaz de compreender e utilizar frases e 
expressões usuais em todas as situações do dia-a-dia , como por exemplo, 
informações sobre você mesmo e sua família, sobre   compras,  sobre o trabalho que 
está a desenvolver, etc. 
Terá condições de se expressar e se fazer  compreender em situações de rotina, 
conseguirá  trocar  informações, falar  sobre assuntos familiares, e será capaz de 
descrever  sua origem e formação, assim como os arredores em que se encontra, e 
ainda  coisas relativas às suas necessidades pessoais. 

TOEFL ITP 225-545 
pontos 

  
  

B 1 
Intermediário 

  
Breakthrough 2 

e 
½ Breaktrough 3 

  
Ao terminar este nível de ensino poderá compreender coisas essenciais, se for 
utilizada uma linguagem  clara, e falar de assuntos ligados ao trabalho, à escola ou 
ao lazer. Será capaz de superar a maior parte dos “problemas“ que encontrar em 
viagens.Também não lhe será  difícil expressar a sua opinião, seus interesses 
pessoais e conversar sobre temas atuais. 
Conseguira sem problemas relatar experiências e acontecimentos,contar sobre 
seus  sonhos e objetivos,  esclarecer de forma breve os seus planos e os seus pontos 
de vista. 

Graduação Pass, 
Pass with Merit 

no PET, Pass with 
Distinction no KE 
IELTS 4.0-4.5 pontos 

TOEIC 550-780 pontos 
TOEFL ITP 460-542 

pontos 

  
  

B 2 
Avançado 

  
½ Breakthrough 

3 
Breaktrough 4 

 
Quem terminar o nível B2, pode compreender o conteúdo de textos complexos 
relativos a temas abstratos, assim como participar em discussões específicas do foro 
pessoal. Poderá então fazer-se compreender espontânea e fluentemente, de forma a 
que a conversação normal com alguém de língua materna, se torne possível sem 
grandes esforços de parte a parte. Perceberá seu progresso ao conseguir facilmente 
expressar-se  com relação  a um vasto campo temático, dar  sugestões e opinião 
sobre assuntos atuais. 

B ou C no FCE, Pass 
with Distinction no PET 

  
IELTS 5.0-6.0 pontos 

TOEIC 785-940 pontos 
TOEFL ITP 543-628 

pontos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/TOEFL
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Preliminary_English_Test&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/TOEFL
https://pt.wikipedia.org/wiki/First_Certificate_in_English
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Preliminary_English_Test&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/TOEFL


  
 

Marque uma  e n t r e v i s ta para avaliar o seu nível no IDIOMA e descobrir qual é o nível de conhecimento no Inglês.Agende uma aula 
demonstrativa. 

 

 


