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INGLÊS GERAL 
Indicado para qualquer nível de 
aprendizado. Esse curso segue o 
padrão de nivelamento 
internacional Cambridge e as 
aulas tem como foco principal a 
conversação sobre temas 
diversos. O aluno tem contato 
com gramática, leitura de textos, 
prática de escrita e atividades 
comunicativas, visando melhorar 
a comunicação em todas as áreas. 
As aulas são planejadas para 
atingir resultados eficientes em 
curto espaço de tempo.  
 
  

BUSINESS ENGLISH 
Indicado para quem já possui 
conhecimento intermediário (B1) 
e deseja desenvolver suas 
habilidades para comunicação em 
assuntos relacionados a negócios. 
As aulas têm foco em estudos de 
caso, vocabulário, lapidação de 
gramática e muitos assuntos para 
prática de conversação. Os 
assuntos são voltados para ativar 
a conversação ao máximo, por 
isso o professor se baseia na 
experiência profissional do aluno 
para enfatizar a conversação. 

BUSINESS          

MANAGEMENT 
Indicado para nível acima do 
Intermediário (B1+). O curso é 
totalmente prático e direcionado 
para desenvolver a comunicação 
em habilidades comerciais e 
diversos desafios profissionais. 
Você irá aprender e praticar:  
-   Fazer apresentações em Inglês 
- Analisar e interpretar gráficos 
- Falar inglês em reuniões 
- Falar Inglês em entrevistas 
- Analisar mercados e clientes 
- Vocabulário e expressões 
- Lapidação gramatical 
- Lapidação de pronúncia 
- Falar Inglês ao telefone 
- Fazer negócios em outra cultura 

 

INGLÊS PARA 

PROFISSIONAIS  
Cursos totalmente customizados 
e direcionados para diversas 
áreas de atuação: 
-Inglês para Engenheiros  
- Inglês para Medicina  
- Inglês para Aviação 
- Inglês para Administração 
- Inglês para área Financeira 
- Inglês para Engenharia 

AULAS DE 

CONVERSAÇÃO 

Curso totalmente flexível e com 
foco nos interesses do aluno. A 
prioridade é a comunicação de 
forma estruturada e eficiente em 
assuntos atuais. Neste curso o 
vocabulário vem em primeiro 
lugar. Por isso é interessante o 
aluno possuir um nível razoável de 
conhecimento no idioma para 
aproveitar as aulas o máximo 
possível. A duração deste curso é 
indefinida, pois o aluno pode 
utilizar esse formato para 
manutenção da sua fluência.  

 

 

PREPARATÓRIO 

PARA EXAMES 

INTERNACIONAIS 
- TOEFL 
- TOEIC 
- Cambridge (FCE & CAE) 
- BULATS 
- IELTS 
Indicado para alunos com nível 
intermediário superior (B2). O 
material didático é especializado 
para esse fim.

 

UM PROFESSOR SÓ PARA VOCÊ.  

• INGLÊS GERAL 

 

• BUSINESS MANAGEMENT 

 

• BUSINESS ENGLISH 

 

• AULAS DE CONVERSAÇÃO 

 

• PREPARATÓRIO PARA 

EXAMES INTERNACIONAIS 

 

• INGLÊS PARA PROFISSIONAIS 



 

 

 
Indicado para todos os níveis de conhecimento. 
Proporciona interação máxima entre você e o 
professor.  O conteúdo das aulas avança gradualmente 
respeitando seu ritmo, dificuldades e capacidade de 
aprendizado. Os professores são capacitados, 
experientes e planejam cada aula para atingir os 
objetivos sempre da melhor forma 
 
 
  

Indicado para todos os níveis de conhecimento, porém 
para pessoas que já se conhecem. A interação com o 
professor é total em conversação e sempre 
proporcionará interação sempre de forma 
comunicativa. Atividades dinâmicas, intensidade de 
conversação garante o aprendizado de qualidade.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Horários Flexíveis            Sem multa contratual     Avaliação pedagógica contínua           Horários flexíveis 

 

 

 
 
 
 
       Material didático gratuito     100% conversação    Aulas personalizadas para seu ritmo     Sucesso garantido! 

 
 

COMO ENSINAMOS INGLÊS?  
 

Fale Inglês desde a primeira aula! Cada pessoa possui seu próprio ritmo e interesses, por isso, 

acreditamos que a forma mais eficiente para você aprender é através de aula individual. O contato 

direto entre você e o professor proporciona intensa comunicação e você não perde tempo com o 

que não interessa. Aulas 100% em Inglês, conteúdo dinâmico e atividades que estimulam a 

conversação, você desenvolverá as 4 habilidades: falar, ouvir, ler e escrever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA INDIVIDUAL 

AULA EM DUPLA 

MAIORES 

INFORMAÇÕES E 

AGENDAR SUA AULA 

DEMONSTRATIVA  

(11) 9.9368-4442 
 

 

Rua Benedito R. de Freitas, 35  

Centro – Guarulhos – SP 

Segunda – Quinta 

08:00 – 22:00 
 

Sábados 

09:00 – 15:30 


