
Bunker Hill Community College 
Division of Workforce Development - Language Institute

Classes básicas de inglês como segunda língua (BESL) 

As ofertas de BESL são 
formadas por cursos sem 
crédito, destinados a 
estudantes com conhecimento 
limitado do idioma inglês 
que desejam avançar para 
os cursos de ESL acadêmico. 
Essas classes preparam os 
alunos de inglês para as 
aulas da faculdade, à sala 
de diretoria ou a vida na 
comunidade. Se seu objetivo 
é obter um certificado ou 
diploma no Bunker Hill 
Community College para 
avançar na vida profissional 
ou começar a melhorar suas 
habilidades em inglês, o 
programa Básico de ESL é 
para você.

Aviso: Algumas aulas do 
outono de 2020 serão 
realizadas on-line ou 
remotamente. Consulte a 
página da Web ou entre em 
contato com seu instrutor para 
confirmar a localização.

Antes de se inscrever, os 
alunos devem primeiro realizar 
uma avaliação de nível. Veja 
mais informações atrás

Cursos oferecidos:

Básico de Fala/Audição e  
Leitura/Escrita
BLL-001e  $389

Este curso introdutório é para falantes 
não-nativos que desejam começar a 
aprender inglês. 

FM1 M/W  6-7:50 p.m.

FS1 Sa 8:15-1:55 a.m.

FS2 Sa 12-3:40 p.m. 
 Sept. 14 – Dec. 20, 2020

Fala/Audição e Leitura/Escrita  
Nível I
BSL-001e $389

Esta classe de nível 1 fornece a base 
para as quatro habilidades principais 
de leitura, escrita, fala e audição. 
Habilidades relacionadas, como 
vocabulário, ortografia, pronúncia, 
significado e uso.

F01 T/Th 8-9:50 a.m.

F02 F 8-11:55 a.m. 

F03 M/W 11-12:50 a.m.

FH1 Th 6-9:40 p.m. 

FM1 M/W  6-7:50 p.m. 

FS1 Sa  8:15-11:55 a.m.  
 Sept. 14 – Dec. 20, 2020

Fala/Audição e Leitura/Escrita  
Nível II
BSL-002e $389

Esta classe de nível 2 oferecerá uma 
abordagem de habilidades integradas 
para aprender inglês. Os alunos irão 
ler artigos mais longos, discuti-los 

em grupos, responder perguntas de 
compreensão, escrever parágrafos e 
pequenos ensaios, além de praticar 
habilidades de escuta e fala. 

F01 M/W  8-9:50 a.m.

F02 M/W  10-11:50 a.m.

F03 T/Th  11-12:50 a.m.

F04 F 8-11:40 a.m.

FH1 Th  6-9:45 p.m.

FS1 Sa  12-3:40 p.m.

FS2 Sa  8:15-11:55 a.m.

FT1 T  6-9:40 p.m. 
 Sept. 14 – Dec. 20, 2020

Fala/Audição e Leitura/Escrita  
Nível III
BSL-003e $389

Esta classe de nível 3 oferece 
uma abordagem de habilidades 
integradas para aprender inglês. 
Os alunos lerão artigos mais longos 
e farão apresentações curtas. Eles 
desenvolverão ainda mais sua 
proficiência na língua inglesa em 
gramática e vocabulário por meio da 
leitura, escrita e discussão de vários 
temas.

F02  T/Th  8-9:50 a.m. 

F05 M/W 11 a.m.-12:50 p.m.

FM1 M/W  6-7:50 p.m.

FS1 Sa 8:15-11:55 a.m.

FS2 Sa  12-3:40 p.m.

FSU Su  12-3:40 p.m.

AÇÃO AFIRMATIVA E POLÍTICA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADE O Bunker Hill Community College não discrimina com base 
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Bunker Hill Community College 
Division of Workforce Development - Language Institute

Classes básicas de inglês como segunda língua (BESL) 
continua

FT1 T/Th  6 – 7:50 p.m.

FT2 T 6– 9.40 p.m. 
 Sept. 14 – Dec. 20, 2020

Fala/Audição e Leitura/Escrita  
Nível IV
BSL-004e $389

(não é necessário para entrar no 
Academic ESL)

No BSL-004, os alunos continuarão 
desenvolvendo as habilidades 
principais que aprenderam no BSL-
001 ao BSL-003. Fortaleceremos as 
habilidades de escrita usando técnicas 
como redação de vários rascunhos, 
revisão, edição e revisão. O curso 

vai preparar os alunos para fazer 
apresentações orais para grandes 
grupos usando recursos visuais, fontes 
secundárias e vocabulário apropriado 
ao nível. Os alunos lerão artigos, 
realizarão discussões e debates em 
sala de aula, trabalharão em grupos 
e escreverão reflexões para interagir 
naturalmente em inglês.

Esta classe oferece prática considerável 
com pronúncia e modificação de 
sotaque.

F02 T/Th 8-9:50 a.m.

FS1 Sa 12-3:40 p.m. 
 Sept. 14 – Dec. 20, 2020

Antes de se inscrever:

Para se inscrever em qualquer curso sem crédito de inglês básico como segundo idioma, os 
alunos devem primeiro fazer uma avaliação de nível:

Acesse: cambridgeenglish.org/test-your-english

Salve seus resultados para ajudar a se posicionar na classe correta.

As aulas de outono de 2020 começam em 14 de setembro e terminam  
em 20 de dezembro de 2020. 

O custo é de US $389 para cada classe.
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