
O programa ELL foi projetado para apoiar os objetivos de estudantes internacionais no Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio que desejam obter um nível de proficiência em inglês B1 
e progredir para cursos mais avançados, programas como Diploma Duplo ou Universidade 
Antecipada.

ALUNOS DO PROGRAMA ELL...

10 cursos semestrais, 
alinhados com os níveis de 
proficiência linguística do 
Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas 
(QECR) 

Prática de linguagem 
independente usando 
o programa de 
software ELL

Duas aulas em grupo ao vivo 
de 60 minutos, facilitadas 
por um professor americano 
nativo certificado no ensino de 
inglês como segunda língua

Cursos de 18 semanas 
com uma mistura de 
componentes síncronos 
e assíncronos

O teste de colocação 
garante que os 
estudantes estão 
matriculados no curso de 
acordo com seu nível de 
proficiência

Teste de colocação na 
conclusão para avaliar 
progresso estudantil e 
prontidão para o curso 
no próximo nível curso 
ou ingresso no programa 
Diploma Duplo
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*The Contribution of Multilingualism to Creativity  **Supporting English Language Learners in School and 
Afterschool and Summers  ***The Benefits of Bilingual Education and Its Impact on Student Learning and Growth

Têm uma oportunidade de aumentar 
sua proficiência em inglês

Têm um aumento na memória, 
flexibilidade mental e resolução de 
problemas*

Aprendem a ler, falar, pensar e 
escrever em inglês

São expostos a um professor nativo 
de língua inglesa e por ele instruídos 
com regularidade 

Têm uma vantagem sobre os 
pares monolíngues e ter graus 
mais elevados de comunicação e 
alfabetização***

Adquirem as habilidades linguísticas 
necessárias para o sucesso na 
universidade e na força de trabalho 
global

Constroem confiança e ter mais sucesso acadêmico em áreas 
centrais como matemática, ciências, leitura e artes da linguagem**

APRENDIZAGEM DA 
LÍNGUA INGLESA



Modelo de Co-Ensino
Professor parceiro no local tem um 
papel mais ativo na administração da 
sala de aula no dia-a-dia, incluindo:
 Ͳ Facilitação do trabalho diário do 

estudante no curso de ELL
 Ͳ Comunicação com os 

estudantes, correção e feedback, 
e monitoramento do progresso

 Ͳ Atendimento nas sessões ao vivo 
síncronas e fornecendo apoio aos 
estudantes, conforme necessário

PADRÃO DE 
APRENDIZAGEM DA 
LÍNGUA INGLESA & 
CO-ENSINO

COMO FUNCIONA

Modelo ELL Padrão
O professor da Columbia School
fornece todo o apoio aos 
estudantes, inclusive:
 Ͳ Comunicação com os 

estudantes, correção e feedback, 
monitoramento do progresso

 Ͳ Duas sessões semanais de 
instrução ao vivo de 60 minutos

 Ͳ O parceiro fornece um facilitador 
para apoiar os estudantes em 
necessidades da sala de aula
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Começa com o estudante que 
completa um teste de colocação.

O teste de colocação determina 
o curso apropriado para o aluno 
com base na escala CEFR.

Com base nos resultados dos 
testes, os alunos são colocados 
em um dos 10 cursos semestrais 
ELL de 18 semanas alinhados ao 
seu nível de colocação.

Os alunos completam 1,5 horas 
de curso online com ritmo 
próprio por semana.

Os alunos completam 30 minutos 
por dia (2,5 hrs. por semana) de 
prática no software ELL.

Os estudantes freqüentam 
duas sessões de 60 minutos 
de instrução ao vivo com 
professores nativos de língua 
inglesa por semana. O professor 
no local fornece apoio aos alunos, 
comunicação, correção, feedback 
e monitoramento do progresso.
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Visite Nosso Site ou Ligue (772) 293-9356 (U.S.) para Saber Mais.

A Columbia School deixa os alunos sonharem grande. 

https://columbiaschool.com/
COLUMBIA
SCHOOL


