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Falar inglês 
bem é uma 

necessidade. 
E você pode 

aprender em 
muito pouco 

tempo!

Com mais de 25 produtos lançados desde 2004 e com mais de 2 milhões de 
cópias vendidas, os cursos da série Inglês em 100 dias são os de maior sucesso 
nos Estados Unidos.

Os cursos da série Inglês em 100 Dias têm uma distribuição extensiva nos 
Estados Unidos através de redes de lojas de grande prestígio (Barnes & Noble, 
Wal Mart, Sam’s, Costco, Target, Amazon, etc...) e também através de mala di-
reta. Inglês em 100 Dias é a série de cursos de inglês preferida nas bibliotecas 
públicas e escolares dos Estados Unidos.

Inglês em 100 Dias e o selo editorial Columbia English School são marcas 
registradas da editora americana TriAltea USA, LLC.

Nossa editora é membro da American Association of Publishers (AAP), da 
American Council on the teaching of Foreign Languages (ACTFL) e da Teachers 
of English to Speakers of Other Languages (TESOL).

Divirta-se e aprenda!
Você não vai apenas aprender inglês e sim, o que é mais importante, 
vai se divertir aprendendo.
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Se quiser melhorar suas possibilidades de trabalho, consultar 
milhões de Webs em inglês na Internet, conhecer pessoas ou viajar 
pelo mundo, não tenha dúvida: você precisa entender e falar inglês.

Tivemos um cuidado especial com o design de nossas páginas interiores para 
que se divirta aprendendo. Este é o curso mais moderno e atual que existe 
para aprender um idioma: práticos e completos conteúdos apresentados em 
um bonito e animado desenho visual. É o que você vai encontrar em nossos 
15 fascículos, 15 DVDs e 15 CDs de Inglês em 100 Dias. Aprender inglês não 
precisa ser um tédio!

O curso está dividido em 30 unidades, agrupadas de duas em duas nos 15 
fascículos semanais, já que o curso se completa em 15 semanas (100 dias).

Com nosso curso, você vai aprender o necessário para alcançar o nível B1 
(Umbral, ou “Threshold” em inglês) do Marco de Referência Europeu, que é o 
primeiro nível conhecido como usuário independente. Este nível equivaleria 
em um exame do TOEIC (Test of English for International Communication, 
desenvolvido nos Estados Unidos pelo ETS, Educational Testing Service) a 
uma pontuação de 500 a 600 pontos. Nosso objetivo é que você possa do-
minar as 1.000 palavras e frases essenciais do 
inglês americano e que saiba como 
empregá-las adequadamente, para a 
partir daí seguir aprendendo de for-
ma independente.

Segundo o Conselho da Europa, com-
pletando o nível B1 (Threshold), o es-
tudante será capaz de compreender os 
pontos principais de textos claros em 
linguagem básica, seja em situações de 
trabalho, de estudo ou de lazer. Sabe-
rá como resolver a maior parte das si-
tuações que podem surgir durante uma 
viagem e será capaz de produzir textos 
simples e coerentes sobre temas que lhe 
são familiares ou os que tenha interesse 
pessoal. Poderá descrever experiências, 
acontecimentos, desejos e aspirações, 
assim como justificar suas opiniões ou 
explicar seus planos.

Você vai dominar 
as 1.000 
palavras e frases 
essenciais do 
inglês americano 
e saber usá-las 
corretamente.
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Falar bem em inglês é imprescindível. Sabemos que você tem pouco tempo, que 
necessita de um curso de inglês em que possa aprender bem e rápido. Para isso, os 
professores de nossa editora desenvolveram um curso de inglês pensando em suas 
necessidades, com o qual lhe ensinaremos inglês em 100 dias.

15 CDs, cada um com duas unidades. O 
aluno tem a oportunidade de escutar 
os diálogos e praticar a pronúncia. 
Inteiramente em inglês, os conteúdos 
têm sua tradução nas páginas do 
fascículo e no DVD.

CD
15 fascículos com duas unidades cada, de 20+4pp, coloridos em 
tamanho de 20x27 cm, nos quais o aluno recebe a explicação 
minuciosa dos conceitos gramaticais, uso do idioma, expressões e 
frases verbais, funções básicas, exercícios e notas culturais. Tudo 
isso a partir de diálogos reais da vida nos Estados Unidos. Com os 
diálogos de situações cotidianas o aluno aprende e se entretem ao 
mesmo tempo, objetivo principal de nosso curso de Inglês em 100 
Dias.

Fascículos

Descrição da Obra Inglês em 100 Dias

15 fascículos, DVDs, CDs e apoio na Internet
600 páginas com mais de 1.000 ilustrações coloridas
15 DVDs com 400 vídeo aulas
15 CDs com 150 áudio aulas
Mais de 1.000 exercícios com auto-correção
Mais de 800 conceitos fundamentais de uso prático do idioma
Mais de 50 notas culturais dos Estados Unidos
Dezenas de truques para aprender inglês

Você aprenderá 
as quatro 

habilidades 
essenciais: 

escutar, 
falar, ler e 

escrever.



5

DVD
15 DVDs com duas unidades cada e 13 sessões por unidade. Um 
conteúdo audiovisual com o qual o aluno reforça e pratica o 
que foi aprendido no fascículo, e no qual se tem especial ênfase 
para desenvolver as habilidades de entender e falar em inglês.

Cada unidade do DVD Inglês em 100 Dias (há duas unidades por 
DVD) se divide em várias sessões:

. Objetivos da Unidade, onde se detalha ao aluno o que vai ser ensinado na    
unidade.
. Role Play entre Morgan e Dan: vemos um diálogo situacional entre dois atores 
americanos.
. Let’s Speak English (1 de 3) Mary nos explica conceitos usando o diálogo como 
exemplo.
. One Voice (1 de 2) onde repassamos com Dan e Morgan palavras e frases.
. Talk to Him, onde praticaremos falando com Dan.
. The American Life, o idioma em situação: interessantes cápsulas culturais da 
vida nos Estados Unidos.
. Let’s Speak English (2 de 3), mais conceitos com Mary.
. Talk to Her, praticaremos falando agora com Morgan.
. Learning Tips, lhe ensinaremos truques para aprender a 
aprender inglês sozinho.
. Let’s Speak English, mais conceitos observados por Mary no 
diálogo.
. One Voice (2 de 2), continuamos repassando 
palavras e frases com Dan e Morgan.
. Level / Test Review, um breve teste de 4 
perguntas de avaliação sobre o ensinado na 
unidade. 
. Talk to Morgan, você vai praticar a conversação em 
um animado diálogo com Morgan.
. Revisão do aprendido, onde se detalha o que foi 
ensinado na unidade.

Consultas ilimitadas à nossa equipe de 
professores, com ampla experiência na criação 
e realização de cursos de inglês autodidáticos. 
Visitando nosso site www.inglesem100dias.
com você tem acesso a todas as informações 
da coleção e de seus sucessivos fascículos. O 
aluno pode receber atualizações gratuitas dos 
conteúdos do curso e suas entregas por e-mail.

Apoio na Internet

10 passos para seguir adequadamente o curso Inglês em 100 Dias

1. Leia o diálogo da unidade no fascículo. Se houver 
alguma palavra ou expressão que desconheça, 
consulte o significado na tradução do diálogo da 
página seguinte.

2. Siga as diferentes atividades propostas no DVD de 
acompanhamento, tendo o fascículo para consultar o 
que for preciso, caso não entenda alguma expressão 
ou conceito.

3. Escute o diálogo no Áudio CD, lendo o diálogo no 
fascículo.

4. Leia a sessão Let’s Speak English do fascículo.

5. Leia a sessão Easy Grammar do fascículo.

6. Escute os tracks Let’s Speak English e Easy 
Grammar do Áudio CD da unidade, seguindo a 

O inglês é a língua mais internacional de nossos dias e a mais 
estudada do mundo. É falada nos cinco continentes como o idioma 
dos negócios, da ciência, da tecnologia, do turismo, etc.

Na página do Twiter de Inglês 
em 100 dias o aluno fica a 
par das novidades e materiais 
adicionais para aprender 
inglês conosco.

Twitter

narração nas correspondentes sessões do fascículo.

7. Faça os exercícios escritos do fascículo.

8. Escute e repita o diálogo da unidade no Áudio 
CD. Recomendamos gravar e comparar sua pronúncia 
com a dos atores americanos. É ideal para melhorar 
a pronúncia.

9. Escute e aprenda as palavras e frases essenciais 
que lhe apresentamos no último track da unidade 
no Áudio CD.

10. Antes de passar para a próxima unidade, revise 
o conteúdo da unidade para ter certeza de que 
assimilou todo o conteúdo. Caso tenha alguma 
dúvida, consulte nossos professores on-line.



6

Fascículo 1
Unidade 1: Let’s Speak English: Cumprimentos. Entregar algo a 
alguém. Agradecimentos. Expressões úteis. GRAMÁTICA FÁCIL: 
Pronomes pessoais retos. Presente do verbo “to be” (forma 
afirmativa)

Unidade 2: Let’s Speak English: Cumprimentos. Apresentações. 
Agradecimentos. Expressões úteis. GRAMÁTICA FÁCIL: Contrações do 
verbo “to be” no presente. Presente de “to be” (perguntas). Adjetivos 
possessivos: my, your. Adjetivos demonstrativos: this, that, these e 
those. Adjetivos qualificativos.

Fascículo 3
Unidade 5: Let’s Speak English: Perguntar e responder sobre 
o trabalho. Expressões para receber convidados. GRAMÁTICA 
FÁCIL: O presente simples. Advërbios de frequência. Pronomes 
interrogativos. 

Unidade 6: Let’s Speak English: Partes do dia. Perguntar a 
frequência com que ocorre e se realizam ações. Atividades físicas 
e esportes. GRAMÁTICA FÁCIL: Terceira pessoa do presente 
simples. Expressar agrado e desagrado. “Also”, “too” e “as well” 
(também). 

Fascículo 5
Unidade 9: Let’s Speak English: O alfabeto. Linguagem telefônica. 
Números telefônicos. Dias da semana. Tratamentos formais. 
GRAMÁTICA FÁCIL: Pedidos (can/could). Pedidos formais (would 
like to). Soletração. Os verbos “to take” e “to leave”. 

Unidade 10: Let’s Speak English: Perguntar e responder sobre a 
hora. Os meses do ano.  GRAMÁTICA FÁCIL: O artigo determinado 
(the). Ausência de artigo. Preposições de tempo (in, on, at).

Fascículo 7
Unidade 13: Let’s Speak English: Vocabulário: os alimentos. 
Formas de apresentar produtos. Pedir um produto em uma 
loja. GRAMÁTICA FÁCIL: Nomes contáveis e incontáveis. 
Quantificadores (some, any). Perguntar sobre quantidades e 
preços. Uso da forma “will”para decisões espontâneas.

Unidade 14: Let’s Speak English: Usos de “how”. GRAMÁTICA 
FÁCIL: Expressar muita ou pouca quantidade. Pronomes 
indefinidos. Lista de verbos regulares (passado).

Fascículo 2
Unidade 3: Let’s Speak English: Cumprimentos e despedidas. 
Convites. Sugestões. Países, nacionalidades e idiomas. GRAMÁTICA 
FÁCIL: Presente do verbo “to be” (forma negativa). Contrações. O 
gerúndio. O presente contínuo. Pronomes pessoais oblíquos. 

Unidade 4: Let’s Speak English: Vocaulário: a família. O rosto. De 1 a 
50. Perguntar e responder sobre a idade. GRAMÁTICA FÁCIL: O artigo 
indeterminado “a/an” (um, uma). Presente do verbo “to have” (ter, 
haver). “Have”e “have got”. Adjetivos possessivos. Os verbos “be 
like”e “look like”.

Fascículo 4
Unidade 7: Let’s Speak English: Informações sobre o 
trabalho. Hobbies e passatempos. Expressões úteis. 
GRAMÁTICA FÁCIL: Respostas curtas. Perguntas com 
pronomes interrogativos.

Unidade 8: Let’s Speak English: Perguntar significados. 
Expressar habilidades. Vocabulário: profissões. GRAMÁTICA 
FÁCIL: Expressar habilidade. Expressar obrigação. Adjetivos.

Fascículo 6
Unidade 11:  Let’s Speak English: Perguntar por lugares. 
Números de 60 a 999. O número “0”. Meios de transporte. 
GRAMÁTICA FÁCIL: O imperativo. Ordens. Indicações de 
lugares. Expressões de lugar. “Há” (there is, there are).

Unidade 12: Let’s Speak English: Chamar alguém pelo nome. A 
palavra “right” GRAMÁTICA FÁCIL: O passado simples do verbo 
“to be”. O passado simples de verbos irregulares.

Índice detalhado de conteúdos por 
fascículo do curso
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Fascículo 8
Unidade 15: Let’s Speak English: Números Ordinais. Usos. 
Datas. Vocabulário: No hotel. GRAMÁTICA FÁCIL: Preposições 
de lugar. Os advérbios “here” e “there”. Lista de verbos 
irregulares (passado).

Unidade 16: Let’s Speak English: Pedidos. Vocabulário: o 
apartamento. GRAMÁTICA FÁCIL: Preposições de movimento. 
Perguntas com preposição final.

Fascículo 10
Unidade 19: Let’s Speak English: Expressões para ir às 
compras(I).As cores. Vocabulário: Os pronomes “one” e 
“ones”. Adjetivos. A preposição “for”. Substantivos plurais.

Unidade 20: Let’s Speak English: Expressões para ir às 
compras (II). Vocabulário: O vestuário. GRAMÁTICA FÁCIL: 
Os advérbios “too” e “enough”. Pedir licença. Adjetivos 
terminados em “-ed” e em “ing”.

Fascículo 12
Unidade 23: Let’s Speak English: O correio eletrônico. O verbo 
“esperar”. Vocabulário: no apartamento. Formas e materiais. 
GRAMÁTICA FÁCIL: O caso genitivo. Preposições de lugar (in, on, 
at).

Unidade 24: Let’s Speak English: Expressões sobre “a ordem” 
em casa. Vocabulário: as tarefas domésticas. GRAMÁTICA FÁCIL: 
Pronomes possessivos. O interrogativo “whose?” (de quem). 
“Também” e “tampouco”.

Fascículo 14
Unidade 27: Let’s Speak English: Vocabulário: o tempo. Perguntas 
e respostas sobre o tempo e a temperatura. Vocabulário: as 
estações do ano. GRAMÁTICA FÁCIL: Expressar possibilidade e 
certeza. O passado contínuo. Ações habituais no passado (used 
to).

Unidade 28: Let’s Speak English: Vocabulário: a saúde. Expressar 
opiniões. Vocabulário: as partes do corpo. GRAMÁTICA FÁCIL: 
“Should”. Expressar conselhos e sugestões. Plurais irregulares. “To 
have” e “to have got”. “Could”.

Fascículo 15
Unidade 29: Let’s Speak English: Expressões usadas no 
restaurante. Vocabulário: o restaurante. GRAMÁTICA FÁCIL: 
Substantivos no plural. O pretérito perfeito (I). Lista de 
verbos regulares.

Unidade 30: Let’s Speak English: Funções de linguagem. 
Despedidas. GRAMÁTICA FÁCIL: O pretérito Perfeito (II). 
Lista de verbos irregulares.

Fascículo 9
Unidade 17: Let’s Speak English: Perguntar por marcas 
e modelos. Números de mil a um bilhão. Os anos. Os 
preços. Vocabulário: o automóvel. GRAMÁTICA FÁCIL: 
Comparativos.

Unidade 18: Let’s Speak English: Sinais de trânsito.
Vocabulário: o trânsito. GRAMÁTICA FÁCIL: Expressar 
obrigação. Expressar proibição. O superlativo.

Fascículo 11
Unidade 21: Let’s Speak English: Pesos e medidas. Diferenças 
entre os verbos “to do” e “to make”. GRAMÁTICA FÁCIL: Usos de 
“how”. Verbos usados em correspondências. “There was” e “There 
were”. 

Unidade 22: Let’s Speak English: Verbos relacionados a 
dinheiro.Vocabulário: o banco. GRAMÁTICA FÁCIL: Perguntas 
para confirmar (tag questions). Uso de “still” e “yet” (ainda). 
Expressões para enumerar ou ordenar ações.

Fascículo 13
Unidade 25: Let’s Speak English: Verbos e expressões sobre o 
aspecto de alguém. Expressar sugestões. GRAMÁTICA FÁCIL: 
O futuro (will, going to). Expressões com “both”, “either” e 
“neither”. 

Unidade 26: Let’s Speak English: Expressões para reafirmar idéias. 
“Hard” como adjetivo e advérbio. Expressar acordo ou desacordo.
Os verbos “to meet” e “to know”.  GRAMÁTICA FÁCIL: Conectores: 
“and”, “or”, “but”. O futuro. Advérbios de tempo para o futuro. 
Os advérbios “very”, “pretty” e “quite”.
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Você vai falar inglês bem para sempre!
Se deseja aprender inglês para sempre, Inglês em 100 Dias é o curso que você estava procurando. Desenvolvido 
por nossa equipe de professores e editores, Inglês em 100 Dias emprega um método pedagógico que apresenta 
os conteúdos mediante exemplos da vida real, permitindo uma rápida assimilação dos significados e o uso 
adequado das expressões, vocabulário e frases verbais do curso.

O curso mais moderno e atual!
Todas as situações da vida real que se apresentam no curso correspondem a situações que acontecem nos Esta-
dos Unidos. Estas situações tão atuais permitem assimilar ainda mais o conteúdo do curso, mediante exemplos 
da vida cotidiana moderna.

Um design novo e moderno!
Aprender inglês não precisa ser um tédio. E mais, numerosos estudos demonstraram que um design agradável 
e moderno prende mais a atenção do leitor e transmite mais efetivamente o conteúdo de um curso. Inglês em 
100 Dias é o curso mais atraente que você já viu.

Uma apaixonante combinação audiovisual de fascículo, DVD, CD e apoio web!
Com nosso exclusivo método 4x4, ao longo das unidades do curso lhe apresentaremos os conteúdos nos 
4 suportes possíveis: papel, vídeo, áudio e internet, para que possa desenvolver as 4 habilidades do 
idioma: falar, ouvir, ler e escrever. Um estímulo adicional para devorar as páginas do curso e aprender se 
divertindo.

Um método de sucesso comprovado!
Aprenda tudo que você necessita para se expressar em inglês com soltura e entender o que lhe falam. O método 
de Inglês em 100 Dias tem sucesso comprovado, um best-seller nos Estados Unidos, onde tem sido bastante 
apreciado pelos professores do ESL e pelas bibliotecas públicas e escolares.

“Recomendado para todo o público e para todas as bibliotecas e livrarias do país”  
(Revista Críticas, Estados Unidos)

“Sou professor de inglês para estrangeiros em Nova York e também dou aulas 
particulares. Comprei seu curso e realmente é tão bom que o usarei como base para 
planejar minhas aulas de inglês. Muito obrigado!”  (Gary Justiniano, New York)
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Esta obra inclui:
15 fascículos, DVDs, CDs e apoio na Internet
600 páginas com mais de 1.000 ilustrações coloridas
15 DVDs com 400 vídeo aulas
15 CDs com 150 áudio aulas
Mais de 1.000 exercícios com auto-correção
Mais de 800 conceitos fundamentais de uso prático do idioma
Mais de 50 notas culturais dos Estados Unidos
Dezenas de truques para aprender inglês




