COMPARATIVO CURSOS DE PREPARACIÓN IELTS
Curso gratuito Understanding IELTS ExpertTrack
Habilidades

• Speaking

• Reading

• Listening

Curso Road To IELTS
• Speaking

• Writing

• Reading

• Listening

• Writing

Níveis

Geral, não utiliza um teste de classiﬁcação de acordo com os níveis do CEFR.

Geral, não utiliza um teste de classiﬁcação de acordo com os níveis do CEFR.

Tipo de exame

Geral.

IELTS Academic y IELTS General Training

Versões

• Understanding IELTS Writing
• Understanding IELTS Speaking

• Understanding IELTS Listening
• Understanding IELTS Reading

• Free Version
• Last Minute Version
150 horas,
30 gratuitas
y 120 pagas:

• Full Version: Speed,
Success y Premium

• Free Version: -----• Last Minute Version: até 1 semana
após a inscrição.

• Speed Version: Acceso de 31 días.
• Success Version: Accesso de 31 días.
• Premium Version: Acceso de 90 días.

Duração

• Total de 12 semanas (36 horas).
• Três semanas por curso (9 horas).

Modalidade

Online.

Online.

Disponibilidade
estrutura do curso

Cursos en línea 24/7. Sempre disponíveis.

Cursos en línea 24/7. Sempre disponíveis.

Número de pessoas
por curso

Individual, uso autônomo de la plataforma.

Individual, uso autônomo de la plataforma.

Preços e materiais
gratuitos

Assinatura mensal:
• Curso: USD $39 mensais
• Teste grátis de 7 dias.

Descontos

No se tienen decuentos.

Material

Provas práticas.

Prueba de nivel

No es necesaria.

Certiﬁcação

• Uma descrição do teste.
• Critérios de avaliação.
• Técnicas para lidar com os tipos
de perguntas.
• Dicas e estratégias.

• Testes práticos.
• Opção de fazer um ou todos os quatro
cursos do IELTS.
• Controle total da assinatura.
• Atividades autônomas.

• Speed: USD 49.99.
• Success: USD 79.99.

• Premium: USD 159.99.
• 10 horas gratuitas e mais 20 após a inscrição.

No se tienen decuentos.
• Material virtual para los dos tipos de prueba: IELTS Academic y IELTS General Training.
• O número de materiais do curso depende da versão escolhida.

No es necesaria.

Cada curso terá:
Características
especíﬁcas

Full Version:

• Pague apenas pelo que for aprendido.
• Avaliações online.
• Acesso após o ﬁnal da assinatura.
• Plataforma digital.
- Eventos virtuais.

Certiﬁcado digital oﬁcial para cada um dos cursos.

• Acesso a uma seção personalizada.
• A seção "Meu progresso" avalia o desempenho em
comparação com o de outros estudantes (App).
• A seção "Meu perﬁl" traz um lembrete sobre a data
do exame (App).

• Feedback de desempenho.
• Feedback sobre exercícios práticos.
• Exercícios baseados em testes IELTS reais.
• Orientações de especialistas.
• Exercícios interativos.

Não há certiﬁcado após o término do curso.

