
 

  

 
CAMBRIDGE CELTA: CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL 

FORMANDO PROFESSORES DO MUNDO 
 
Ensinar a língua inglesa em vários países do mundo é uma das possibilidades para quem possui a certificação 
CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), uma das mais renomadas para 
professores do idioma. Combinando teoria e prática, o curso abrange diferentes áreas, como contextos de 
ensino e aprendizagem; análise e conscientização da linguagem; habilidades linguísticas: compreensão de 
texto, compreensão oral, comunicação escrita e comunicação oral; planejamento de aula e recursos de 
ensino. A proposta auxilia o professor de inglês a obter as habilidades, o conhecimento e a prática de ensino 
necessários para uma práxis bem sucedida no ensino de inglês para jovens e adultos. 
 
Datas: 
Etapa on-line (teórica): 
De 08 de outubro de 2019 a 17 de fevereiro de 
2020. 
 

Etapa presencial (prática): 
Fase 1: De 03 a 07 de fevereiro de 2020. 
Fase 2: 10 a 14 de fevereiro de 2020. 
 

Carga horária: 120h. 
 
Inscrições: clique aqui ou entre em contato com a Escola de Professores Inquietos pelo e-mail 
inquietos@colegiofarroupilha.com.br, telefone (51) 3455.1837 ou WhatsApp (51) 99582.4395. Após 
preenchimento do formulário on-line, os interessados farão uma tarefa diagnóstica e uma entrevista com 
um dos tutores do curso. A tarefa e a entrevista são classificatórias. 
 
Público: professores de Língua Inglesa ou estudantes de Letras (Inglês) com nível avançado (C1 do quadro 
europeu de referências). 
 
Investimento: R$ 9.700,00 (a prazo) || R$ 8.730,00 (à vista). 
 
Principais características: 

 6 horas de prática de sala de aula 
supervisionada e feedback; 

 30 unidades on-line com conteúdo 
prático e acessível; 

 4 assignments sobre língua, ensino e 
aprendizagem; 

 40 horas de observação de aula de 
colegas e professores experientes; 

 Planejamento de aula supervisionado; 

 Sessões de tutorial individuais com 
tutores para acompanhamento de 
desempenho; 

 Confecção de um portfólio; 

 Total de 120 horas de contato presencial 
e on-line. 

 
Pré-requisitos: 

• Idade igual ou superior a 18 anos;  
• Nível avançado de inglês (C1 ou maior); 
• Ensino Médio completo. 

https://docs.google.com/forms/d/18Rck9hF0KLEPooNNfG2vI5GJQcJJMub8oxwFn24sOL8/viewform?edit_requested=true
mailto:inquietos@colegiofarroupilha.com.br

