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AM
–

Estudo de línguas
Nível

1

Instituição de origem
2018 Divisão Sul-Americana
Ano

1. Ser capaz de se apresentar, mencionando nome, idade, onde mora e profissão, em uma língua não
nativa para você.
2. Saber, no idioma escolhido, o seguinte:
a)
b)
c)
d)

Dias da semana
Meses do ano
Estações
Números de 1-20

3. Ouvir parte de um discurso, sermão ou declaração, de 2 minutos, cuja língua materna seja a língua
estrangeira que você escolheu e explicar em suas palavras o que você entendeu.
4. Ser capaz de perguntar e compreender instruções de como se chega a algum lugar no idioma
escolhido.
5. Dramatizar uma das situações a seguir, dialogando na língua escolhida:
a) Comprando roupas
b) Comendo em um restaurante
c) Indo ao médico
6. Cantar o hino dos desbravadores na língua escolhida.
Aprovada DSA: 2018

AM
–

Estudo de línguas – avançado
Nível

3

Instituição de origem
1938 Associação Geral
Ano

1. Ler e traduzir, à primeira vista, um texto de, pelo menos, 300 palavras de um livro ou revista em uma
língua não nativa para você.
2. Ser capaz de manter uma conversação nesta outra língua, por um período de, no mínimo, 5 minutos.
3. Ouvir parte de um discurso ou declaração de, no mínimo 2 minutos, feito por alguém cuja língua
materna seja a língua estrangeira que você escolheu, e traduza o mesmo para a sua língua.
4. Escrever uma carta simples na língua estrangeira de sua escolha, dizendo que contatos que você tem
sido capaz de fazer com pessoas cuja língua nativa é o idioma que você escolheu.
5. Conhecer e repetir de memória o Voto e a Lei dos Desbravadores nesta língua estrangeira.
6. Escrever ou apresentar oralmente informações sobre alguma população estrangeira, cuja língua
materna é a língua de sua escolha, que more em seu bairro, cidade, região ou Estado e que
oportunidades você tem de conversar com pessoas nativas nessa língua.
Observação: Depois que tiver escolhido uma língua estrangeira, obtenha um livro adequado para o
aprendizado desta língua, e estude-o com profundidade. É claro que é melhor estudar línguas sob a
instrução de um professor competente, numa escola ou curso.
Aprovada DSA: 1938
Revisão DSA: 1/2012

