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EnglishConnect



O que é o EnglishConnect ?

• EnglishConnect é uma família de produtos para aprendizado 
da língua Inglesa criado pela Igreja para ajudar os membros 
da Igreja a aumentar sua proficiência na língua em um 
ambiente centralizado no evangelho. 

• Desenvolver proficiência em Inglês pode levar a um aumento 
das oportunidades acadêmicas e profissionais.
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Provê uma família de produtos para aprendizado da língua inglesa que apoia 
a autossuficiencia espiritual e temporal dos participantes

• Os Cursos são preparados para ajudar os participantes a aumentar sua 
proficiência em Inglês em um ambiente centralizado no evangelho. 

• Os participantes agem através da fé para desenvolver as habilidades em 
Inglês que podem aumentar as oportunidades acadêmicas e 
profissionais.
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Quem Administra o EnglishConnect ?

• EnglishConnect é administrado pela BYU–Pathway Worldwide em parceria com os Serviços 
de Autossuficiência e o Departamento Missionário.

• EnglishConnect 1 e 2: É implementado pelas estacas, alas e missões para dar flexibilidade e 
experiências de aprendizado em grupo através de membros das unidades.

• EnglishConnect 3: É implementado pela BYU–Pathway Worldwide para prover experiências 
acadêmicas e de encontros semanais.

• PathwayConnect L: Caso os participantes escolham continuar para o PathwayConnect, eles 
terão oportunidades de desenvolver proficiência de nível avançado na língua Inglesa.
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Estacas e Missões BYU–Pathway Worldwide



Intermediário-Alto a Avançado-
Baixo

Objetivo : Habilidades para nível 
universitário, empregos de nível 
administrativo, preparação para 
certificações e graduações em Inglês
Nível inicial : Intermediário-Alto
Nível Final : Avançado-baixo
Curriculum: Matricula em cursos de nível 
universitário em Habilidades para vida, 
Matemática e Inglês
Produto : Encontro semanal e cursos online
Custo: Tuition (ver byupathway.lds.org)
Implementação: BYU–Pathway
Worldwide

Intermediário-Baixo a Intermediário-
Alto
Objetivo: Habilidades acadêmicas de Inglês, 
ajuda na empregabilidade em níveis superiores 
ao operacional, preparação para o 
PathwayConnect-L
Nível inicial : Intermediário-baixo
Nível Final : Intermediário-alto
Curriculum: Preparação acadêmica com base 
na competência individual em leitura, escrita, 
fala e compreensão oral
Produto: Encontro semanal, pratica online com 
base na competência individual
Custo: A ser determinado
Implementação: BYU-Pathway Worldwide
Timeline: Pilotos em 2018–2019; 
Implementação em fases em 2020

Básico-Médio a Intermediário-Baixo
Objetivo: Ajuda na empregabilidade no 
nível operacional, preparação para o 
EnglishConnect 3
Nível inicial: Alfabetizado em português
Nível Final: Intermediário-baixo
Curriculum : Habilidade de conversação 
básica em Inglês, práticas de leitura e escrita 
limitadas
Produto: Classe semanal com instrutor, 
material impresso e Recursos online
Custo: Apenas o custo do manual
Implementação: Colaboração entre estacas e 
missões. As estacas implementam através 
dos Serviços de Autossuficiência.  As 
missões podem usar para substituir 
programas de Ensino de Inglês existentes.

EnglishConnect
Provê uma família de produtos para aprendizado da língua inglesa que apoia 
a autossuficiencia espiritual e temporal dos participantes
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1 e 2
EnglishConnect



EnglishConnect 1 e 2

Instruções para implementar o 
EnglishConnect 1 e 2 estão disponíveis 
no Guia de Implentação que pode ser 
acessado em:

www.lds.org/church-education/englishconnect/leaders
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Objetivos

• Desenvolver habilidades 
básicas de conversação em 
Inglês

• Cultivar a fé em Jesus Cristo e 
Sua Expiação através do 
aprendizado e aplicação de 
princípios do evangelho e de 
autossuficiência

• Prover uma atmosfera de fé e 
irmandade para todos os 
participantes
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• Liderado por um Instrutor: Um membro local 
ou dupla missionária, aproximadamente 30 
minutos de preparação semanal

• 25 semanas
• Aulas semanais de 90 minutos
• 60 minutos de prática de Inglês
• 30 minutos para Meu Alicerce (1x em Português 

e 1x em Inglês) ou uma lição dos missionários
• Prática diária para ganhos reais de 

aprendizado (10 horas/semana)
• Acesso a internet e aplicativos é requisito
• Determinação de participação no nível 1 ou 2 

com base em entrevista oral conduzida pelo 
instrutor

• Solicitação dos manuais em store.lds.org ou 
download em englishconnect.lds.org
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Learn English Now 
• Usado como substituto do EnglishConnect 1 and 2 em áreas do 

mundo onde os participantes não tem acesso a internet ou 
aplicativos, ou onde usar tecnologia seja um desafio

• Liderado por instrutor, não é recomendado o uso de 
missionários devido ao tempo necessário para preparar as 
lições

• 6–9 meses
• Classes de 90 minutos, 2 vezes por semana
• 60 minutos de prática de Inglês
• 30 minutos – Meu Alicerce (1x em Português e 1x em Inglês)
• Prática diária para ganhos reais de aprendizado (10 

horas/semana)
• Curso cobre os mesmos níveis do EC 1 e 2
• Solicitação dos manuais em store.lds.org ou download em 

englishconnect.lds.org
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Implementação
• Sob a direção da Presidência da Área, 

estacas e missões colaboram para 
selecionar os cursos e apoiar uns aos 
outros, evitando duplicação de esforços.

• Em áreas onde as estacas e alas estão 
oferecendo as classes do EnglishConnect, 
missionários que falam inglês podem 
server como instrutores assistentes.

• Em áreas onde as estacas e alas não estão 
oferecendo as classes do EnglishConnect, 
os presidentes de missão podem 
designar um especialista em Inglês da 
missão para supervisionar a 
implementação do EnglishConnect com 
missionários que falam Inglês como 
instrutores. 
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Implementação na Estaca

• O presidente da Estaca pode delegar a 
administração do EnglishConnect para o 
Comitê de Autossuficiência da Estaca.

• O/A especialista de autossuficiencia da 
Estaca, com a ajuda do comitê, organiza 
as classes do EnglishConnect da mesma 
forma como organiza outros grupos de 
autossuficiência.

• O comitê se certifica que todos os passos 
sejam seguidos para organizar e lançar o 
curso, monitorando o progresso de cada 
grupo.
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6–8 Semanas antes do início das aulas 
(Líderes e Especialistas)
• Define os cursos que serão oferecidos
• Chama instrutores e prove treinamento
• Convida as pessoas para participar
• Solicita os manuais (pode levar até 6 

semanas para chegar)
• Distribui os manuais aos instrutores
• IMPORTANTE: Recebe os formulários de 

consentimento para participação de 
menores assinado pelos pais ou 
responsáveis e arquiva junto ao Bispo ou 
Presidente de Ramo. Certifique-se que os 
requisitos legais sejam cumpridos (ver 
sumário dos requisitos em 
englishconnect.lds.org/leaders)  

Após o inicio das aulas (Instrutor)
• Registra os participantes em  srs.lds.org/register
• Encoraja os participantes a se registrarem em 

englishconnect.lds.org/learners para terem 
acesso a materiais digitais extras

• Recebe os formulários de consentimento para 
participação de menores assinado pelos pais ou 
responsáveis e arquiva junto ao Bispo ou 
Presidente de Ramo 

• Faz autoavaliação, revisa o treinamento e se 
aconselha com outros instrutores

• Especialistas: Observam as classes e dão apoio
A Última Aula (Instrutor e Especialista)
• Estrega os certificados de participação
• Completam o relatório final do grupo em 

srs.lds.org/register
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Requisitos e Expectativas 
para Participantes 
• A partir de 12 anos de idade
• Alfabetizado
• Disponibilidade para participar das classes 

de 90 minutos em cada uma das 25 semanas
• Praticar Inglês diariamente (ganhos reais 

aparecem com dedicação a partir de 10 horas  
por semana)

• Importante: Menores de 18 anos devem 
entregar ao instrutor o formulário de 
consentimento preenchido e assinado pelos 
pais ou responsáveis antes do inicio das 
aulas; os formulários devem ser arquivados 
pelo Bispo ou presidente de ramo
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Qualificações para Instrutores

1. Alto nível de proficiência na língua Inglesa 
(especialmente falar e compreender)

2. Boa pronúncia em Inglês
3. Entusiasmo e paixão pelo ensino da língua 

Inglesa
4. Amor e paciência
5. Atitude positiva
6. Confiabilidade e disposição para ser ensinado

Nota: Os instrutores não precisam ter experiência professional como professor.  
Entretanto, é crucial que o comitê de autossuficiencia ensine os instrutores como 
acessar os vídeos de treinamento e o manual do instrutor e que façam 
acompanhamento para se certificar que os instrutores compreenderam o que 
precisavam e para oferecer apoio. 
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Qualificações para Instrutores Assistentes

1. Nível intermediário de proficiência em 
Inglês

2. Boa pronúncia em Inglês
3. Entusiasmo e paixão pelo ensino da 

língua Inglesa
4. Amor e paciência
5. Atitude positiva

6. Confiabilidade e disposição para ser ensinado

Nota: Os instrutores assistentes podem ser treinados e chamados 
como instrutores após um período de serviço como assistentes.
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Chamado de Instrutores 
e Instrutores Assistentes
• Os instrutores e os instrutores assistentes 

são voluntários chamados pela 
presidência da Estaca (ou alguém por 
eles designado)

• Porque no EnglishConnect os 
participantes podem ser menores de 
idade, os líderes eclesiásticos devem 
entrevistar cada potencial instrutor e 
revisar a ficha de membro para verificar 
existência de anotações antes de realizar 
o chamado.
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Treinamento de Instrutores
O comitê de autossuficiencia da Estaca pode 
marcar breves reuniões com os instrutores 
para:
• Revisar os materiais do curso
• Discutir expectativas locais
• Revisar os Recursos de treinamento  

(disponíveis no site do EnglishConnect)
• Responder perguntar

O/A especialista se certifica que os instrutores 
completem os treinamento para instrutores 
(Disponíveis em englishconnect.lds.org).
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Como saber se estamos tendo sucesso?

Você saberá que está tendo sucesso quando os instrutores:
• Convidarem o Espírito através de testemunho, oração e expressões de amor e encorajamento.
• Dedicarem 30 minutos da aula para discutir um princípio do Meu Alicerce para Autossuficiência ou uma 

lição dos missionários.
• Falarem Inglês e utilizarem a maior parte do tempo de aula engajando os participantes em atividades 

práticas para falar Inglês.

Você saberá que está tendo sucesso quando os participantes:
• Participarem consistentemente e utilizarem a maior parte do tempo em atividades práticas para falar 

inglês.
• Ensinarem e apoiarem uns aos outros, compartilharem seus testemunhos e expressões de fé.
• Agirem com fé para estudar e praticar Inglês por 10 horas por semana fora da sala de aula.
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Propósito: Ajudar os participantes a aumentar sua autossuficiencia espiritual e temporal 
enquanto trabalham juntos para buscar a ajuda do Senhor para melhorar sua 
proficiência em Inglês.



Perguntas Frequentes



Quantos instrutores precisamos?
• É altamente recomendado que cada classe tenha pelo menos um instrutor e um 

instrutor assistente como uma equipe que poderá cobrir uma ao outro em caso de 
viagem ou doença.

• Recomendação: 1 instrutor e 1 instrutor assistente para cada 10 participantes; adicione 
1 assistente para cada 10 participantes adicionais

• Tamanho de classe ideal: 10–20 participantes

IMPORTANTE: O EnglishConnect deve seguir as normas da Igreja que dizem que pelo 
menos dois adultos responsáveis devem estar presentes durante cada reunião.

21



Quais as responsabilidades dos instrutores?
• Completar o treinamento( disponível em 

englishconnect.lds.org). 
• Preparar e estar presente nas aulas a 

cada semana.
• Encorajar os participantes a 

frequentarem as aulas cada semana e 
praticarem durante a semana.

• Certificar-se que cada aluno da classe 
está registrado em srs.lds.org/register.

• Trabalhar com o/ especialista de 
autossuficiencia para imprimir e 
distribuir os certificados ao término do 
curso.
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Quem pode ajudar os instrutores a cada semana?
• Designe um presidente de classe. 
• O/A presidente de classe deve ser um membro 

diligente e de confiança.
• Deveres do/a presidente de classe:

• Chegar mais cedo para preparar a classe e ficar 
até mais tarde para ajudar na organização e 
limpeza.

• Designar participantes para oração de abertura 
e encerramento.

• Mais importante: Certificar-se que cada aula 
inclua a sessão de discussão do Meu Alicerce ou 
uma lição dos missionários.  Designar um dos 
participantes para conduzir a discussão do Meu 
Alicerce, ou designer uma dupla de 
missionários para compartilhar uma lição do 
evangelho.
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Quais as responsabilidades dos instrutores assistentes?
• Ajudar a monitorar a pronúncia dos 

participantes
• Ajudar na demonstração de conversas e 

atividades
• Ajudar os participantes durante os 

exercícios práticos
• Trabalhar com grupos menores
• Nenhuma preparação é necessária a não 

ser que o instrutor convide 
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Quais materiais são necessários para o EnglishConnect 1?
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InstrutorParticipantes e Instrutores Líderes e Especialistas

#14701000#14067000

Download em englishconnect.lds.org |  Solicitação de manuais em store.lds.org

Disponível em 
englishconnect.lds.org

#140702000

https://www.lds.org/church-education/englishconnect/curriculum-download
https://store.lds.org/lds/CategoryDisplay?top_category5=&top_category4=&top_category3=&urlRequestType=Ajax&catalogId=3074457345616676768&top_category2=&categoryId=3074457345616678783&pageView=grid&urlLangId=-1&beginIndex=0&categoryFacetHierarchyPath=&langId=-1&top_category=3074457345616678768&parent_category_rn=3074457345616678776&storeId=10151


26

#140703000#14067000 #14704000

Quais materiais são necessários para o EnglishConnect 2?

InstrutorParticipantes e Instrutores Líderes e Especialistas

Disponível em 
englishconnect.lds.org

Download em englishconnect.lds.org |  Solicitação de manuais em store.lds.org

https://www.lds.org/church-education/englishconnect/curriculum-download
https://store.lds.org/lds/CategoryDisplay?top_category5=&top_category4=&top_category3=&urlRequestType=Ajax&catalogId=3074457345616676768&top_category2=&categoryId=3074457345616678783&pageView=grid&urlLangId=-1&beginIndex=0&categoryFacetHierarchyPath=&langId=-1&top_category=3074457345616678768&parent_category_rn=3074457345616678776&storeId=10151


Quais materiais são necessários para Learn English Now?
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#14699002#14067000

Participantes e Instrutores Líderes e Especialistas

Disponível em 
englishconnect.lds.org

Download em englishconnect.lds.org |  Solicitação de manuais em store.lds.org

https://www.lds.org/church-education/englishconnect/curriculum-download
https://store.lds.org/lds/CategoryDisplay?top_category5=&top_category4=&top_category3=&urlRequestType=Ajax&catalogId=3074457345616676768&top_category2=&categoryId=3074457345616678783&pageView=grid&urlLangId=-1&beginIndex=0&categoryFacetHierarchyPath=&langId=-1&top_category=3074457345616678768&parent_category_rn=3074457345616678776&storeId=10151


Como fazer o registro dos grupos?
• Os instrutores registram os 

participantes usando o processo de 
registro de grupos de autossuficiencia 
em srs.lds.org/register

• Os participantes podem escolher se 
inscrever para ter acesso a Recursos 
adicionais em 
englishconnect.lds.org/learner
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Como definir se o participante vai para o 1 ou 2?
• Os instrutores conduzem um teste 

oral rápido para definir o nível do 
participante (ver “Success with 
EnglishConnect” guia disponível em 
englishconnect.lds.org). 

• Se a Estaca apenas oferecer um 
cursos, os participantes terão que 
trabalhar uns com os outros para dar 
e receber apoio.
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Como os participantes podem praticar 10h/semana?
Princípio: Identificar atividades diárias que podem 
ser substituídas com Inglês.
• Orar, ler o Livro de Mórmon, estudar a conferencia 

em Inglês
• Assistir filmes e ouvir música em Inglês
• Ler ou ouvir enquanto espera em filas ou em 

transporte público, utilize apps
• Encontre um parceiro de conversa

Menores devem coordenar esse esforço com seus pais ou 
responsáveis, para que encontrem um amigo da mesma 
idade e sexo, ou um membro da família que seja do mesmo 
sexo

• Inscrever-se para recursos adicionais
englishconnect.lds.org/learners
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HÁBITOS DIÁRIOS EM INGLÊS
• Orar pelo dom de línguas
• Ler o Livro de Mórmon
• Agir com fé para atingir 

suas metas de prática



Quantas classes devemos 
ter?
• O número de classes do EnglishConnect 

oferecidas por Estaca depende da 
capacidade e dos recursos da estaca.

• Organize classes baseado no número de 
instrutores disponíveis que atendas aos 
requisitos.

Exemplo: Se uma Estaca tem apenas 4 
pessoa disponíveis e dispostas para serem 
instrutores e instrutores assistentes, essa 
Estaca pode organizar e oferecer apenas 
duas classes.
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E se as estacas e missões tiverem outras classes 
de inglês acontecendo?
• EnglishConnect 1 e 2 são opcionais e podem ser adaptados para atender as necessidades 

locais.
• EnglishConnect 1 e 2 têm os seguintes benefícios:

• Meu Alicerce para Autossuficiência e as lições do evangelho conduzem a uma atmosfera de 
aprendizado através do estudo e da fé.

• Os Instrutores podem facilmente implementar o EnglishConnect 1 e 2; As lições são pré-
estabelecidas e têm métodos de pesquisa comprovados

• Participantes e instrutores têm seus próprios manuais.
• Participantes tem acesso a testes online e recursos para praticar fora da sala de aula.
• Ganhos de aprendizado comprovados (com 60% de frequência e 10h/semana de estudo).

• Usar o EnglishConnect 1 e 2 vai ajudar a preparar os participantes para o EnglishConnect 
3, que pode dar acesso ao PathwayConnect e outras oportunidades acadêmicas. 
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Como podemos usar o EnglishConnect na Obra 
Missionária?
• O EnglishConnect pode se tornar uma parte importante do plano de missão da estaca. 

Ele ajuda da seguinte forma:
• Aumenta as oportunidades para os missionários encontrarem e ensinarem pessoas
• Fortalece relacionamentos entre os missionários e os membros
• Ajuda aqueles que estão sendo ensinado pelos missionários, inclusive menos-ativos, a se 

tornarem integrados em suas alas e ramos

• Minimiza o tempo de preparação necessário para os missionários organizarem e 
ensinarem aulas de Inglês.

• Melhora a imagem da Igreja na comunidade.
• Missionários, líderes de missão e o comitê de autossuficiência da estaca devem se 

reunir e aconselhar-se mutuamente para tornar as classes do EnglishConnect um local 
onde o trabalho missionário possa acontecer de forma simples e natural.
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Quais algumas ideias para envolver os 
missionários em classes conduzidas pela estaca?
• Fazer propaganda dos cursos, convidar pessoa para participar, dar boas vindas aos 

participantes
• Apresentar e integrar novos participantes
• Ajudar participantes com dificuldades, e acompanhar o progresso dos participantes 

fora da sala de aula
• Participar como instrutores assistentes
• Ensinar lições do evangelho no lugar da discussão do Meu Alicerce para Autossuficiência
• Missionários que não falam inglês podem também se beneficiar da participação nas 

classes e na participação nas atividades
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Para mais informações acesse 
Englishconnect.lds.org
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