
 
 

Inglês de Vivências 

O Projeto Inglês de Vivências iniciou em 2014 e turmas de 5º ao 8º ano tiveram a inserção da 

Língua Inglesa, diariamente, no período vespertino: Integral e Semi-Integral. Atualmente, 

atendemos alunos da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental II. A partir de 2019, 

o Inglês de Vivências conta com o projeto “storytelling”, um projeto mensal de contação de 

história em Inglês administrado pelo professor de cada turma. Iniciando também no ano de 

2019, o projeto “So dramatic” é trabalhado em junho e finalizado na metade de julho com um 

dia de apresentações de teatro em Inglês com os alunos de Fundamental I e II. Os alunos do 

Inglês de Vivências têm aulas de Língua Inglesa todos os dias de maneira que envolva ludicidade 

e aprendizagem. Professores capacitados, sempre prontos para compartilhar suas vivências, 

tendo como missão transformar as aulas em momentos prazerosos para os estudantes. 

 

Proposta pedagógica 

Ofertamos aulas em Inglês da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental II. A partir 

do 6º ano as aulas são ministradas por nivelamento. Hoje contemos 3 nivelamentos, básico 

(turma USA), intermediário (turma CANADA) e avançado (turma ENGLAND). Visamos o trabalho 

das quatro habilidades na Língua Estrangeira: Listening, Speaking, Reading e Writing que são 

trabalhadas desde cedo, sempre adequadas ao nível de ensino. 

 

Níveis 

Nível Iniciante (Starter Level): 6º ao 9º ano 

Nível Intermediário (Intermediate Level): 6º ao 9º ano 

Nível Avançado (Advanced Level): 6º ao 9º ano 

 

Infraestrutura 

A Univille oferece muitas possibilidades para as aulas, contando com salas climatizadas com 

internet, diversos laboratórios, trilhas, horta, pista de atletismo, bibliotecas e quadras de 

esportes, onde os alunos do Inglês de Vivências têm aulas diferenciadas e instrutivas. 

 

Horário 

Educação Infantil ao 5º ano Ensino Fundamental I 

Conforme cronograma publicado no site do Colégio www.univille.edu.br 

 

6º ao 9º ano Ensino Fundamental II – Semi-Integral Inglês de Vivências 

13h30min às 15h10min 

http://www.univille.edu.br/
http://www.univille.edu.br/

