
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre nosso trabalho 

 

Aulas 

Nossas aulas são personalizadas, dinâmicas e focadas nos Objetivos e Interesses de cada aluno 

e turma, com base em Comunicação. 

Primeiramente avaliamos o Conhecimento Prévio do(s) Aluno(s) e o Tempo Disponível para 

aulas, e a partir daí traçamos um Plano de Estudos Personalizado. 

 

Objetivo 

Levar nossos alunos a atingir Fluência na Língua Inglesa e habilitá-los a se comunicarem com 

Clareza e Confiança. 

 

Modalidades 

o Conversação 

o Inglês para Negócios 

o Inglês Jurídico 

o Inglês para Viagens 

o Inglês Geral 

o Preparatório para Exames de Proficiência – TOEFL, IELTS, Cambridge 

o Preparatório para Entrevistas de Emprego 

 

Outros Serviços 

o Tradução 

o Interpretação Simultânea 

o Revisão de Texto 

o Avaliação de Candidatos para Vagas de Emprego 

o Preparação de Apresentação em Inglês (assistência tanto na parte escrita quanto na 

parte oral) 

 

Outras Línguas 

o Francês 

o Espanhol 

 

 

 

 



Foco das Aulas em Geral 

o Ampliação e Refinamento de Vocabulário (saindo do básico com expressões 

idiomáticas, phrasal verbs, sinônimos e antônimos) 

o Afinamento da Escuta (atividades de Listening - música, trechos de filmes e seriados, 

palestras)  
o Redução de Sotaque  

o Correção de Erros (pronúncia, vocabulário, gramática, etc.) 

o Leitura e Discussão de Textos (leitura de artigos de jornais e revistas, como The New 

York Times, TIME Magazine, Bloomberg, BBC, etc., escolhidos de acordo com o nível e 

objetivo do aluno) 

o Gramática (de forma dinâmica e natural, com base em Conversação) 

o Escrita (de acordo com a necessidade do aluno, através de correção de textos, e-mails, 

propostas, apresentações, etc.) 

  

Professores 

Nossa equipe é composta de professores brasileiros, estrangeiros e nativos. 

A escolha do professor é pessoal e feita por cada aluno e turma.  

Os alunos têm a possibilidade de fazer aulas com diversos professores, tanto no sistema 

rodízio (a combinar – mensal, trimestral etc.) quanto no sistema misto (uma aula por semana 

com cada professor ou na frequência ideal). 

A mudança de professor pode ser feita a qualquer momento. 

 

Materiais 

Todo material didático utilizado em aula é disponibilizado pelos professores sem custo 

adicional.  

Além de materiais didáticos, utilizamos também Atividades Personalizadas preparadas 

especialmente para cada aluno e compartilhadas pelos professores durante a aula.  

  

Carga horária 

Após a Avaliação de Conhecimento Prévio do Aluno e do Tempo Disponível para Aulas, o 

professor responsável sugere a carga horária semanal mais adequada para o aluno, porém a 

escolha da quantidade de aulas a serem feitas durante a semana é do aluno. 

Trabalhamos a partir de 1h semanal de aula. 

  

 

 

 



 

Local 

o Aulas Presenciais em São José dos Campos (Av. Anchieta, 1362, sala 9 - Jd. Esplanada) 

o Online via Skype. 

Independentemente de como e onde você escolha estudar, as aulas e materiais utilizados são 

os mesmos. 

  

Remarcação de Aulas 

As aulas devem ser canceladas com no mínimo 4h de antecedência e devem ser remarcadas 

em dias alternativos. As aulas canceladas devem ser remarcadas dentro do mês de 

agendamento, pois não geram créditos para o mês seguinte. 

  

Pagamento 

O pagamento é feito de acordo com o agendamento mensal sempre antes do início das aulas 

através de Depósito ou Transferência Bancária. Uma vez confirmado o pagamento as aulas são 

disponibilizadas para o aluno. 

  

Aula Experimental  

Oferecemos uma Aula Experimental de 30 min sem custo e sem compromisso para você 

conhecer nosso método e professores. 

 

Matrícula 

Não existe taxa de matrícula. 

 

Fidelidade 

Não existe período de fidelidade. 

As aulas podem ser canceladas a qualquer momento. Apenas não fazemos devolução de 

valores. 

 

 

 

 


