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Quem somos
Somos uma empresa contemporânea de uma geração nova com idéias
avançadas no que se refere ao ensino de idiomas se adequando exatamente
ao estilo de vida das pessoas dos dias de hoje.
Estamos oferecendo aos nossos clientes exatamente o que eles
precisam. Satisfazendo todas as suas necessidades, anseios e expectativas.
Apreciamos muito a tecnologia e o que ela pode nos oferecer para
sempre inovar e melhorar nossas técnicas de ensino. Facilitando e muito a
vida das pessoas.
Essa é nossa meta como uma empresa nova que chegou para fazer
diferença.
Temos muita garra e colocaremos em prática tudo que sonhamos em
termos de educação.
Temos como prioridade fazer com que nossos alunos se comuniquem e
façam uso constantemente do Idioma em situações reais do dia-a-dia.
Não paramos nossas aulas para ensinar gramática. O aprendizado da
gramática é aprendido naturalmente..
Para que o próprio tenha a motivação suficiente para um bom
desempenho em sala de aula.
Concentramos nossas atividades em um vocabulário contextualizado
proporcionando assim um aprendizado de forma fácil, pratica e com muita
competência.
Nosso material didático é exclusivo feito especialmente para atingir todas
as metas aos quais no propomos a cumprir.

Nosso curso com professor on line foi projetado para ser o mais parecido
possível ao curso presencial. Para nossa surpresa todos os alunos que
fizeram uma aula teste no nosso curso co professor on line não quiseram
mais voltar para o presencial. Por todas as vantagens que esse curso
oferece. Como você notará ao ler todas as outras parte desse PDF
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Sobre o curso
Vou começar com uma pergunta. Você entrou em uma escola para aprender
o português? Claro que não! Então podemos concluir que temos uma capacidade
nata de aprender um idioma, apenas visualizando imagens ou situações do
cotidiano. É exatamente essa capacidade que já temos que usamos na nossa
escola como metodologia. Vou apresentar-lhe um exemplo para que entenda
melhor o que estamos falando. Por exemplo, se ensinássemos assim:
“book = livro”. Quando disséssemos a palavra “book” o seu cérebro iria buscar a
palavra “livro”. Esse é o porquê as pessoas traduzem quando escutam algo em
inglês. No nosso método, mostramos uma imagem ou uma figura de um livro e ai
pronunciamos a palavra “book”. Desse modo quando o aluno escutar a palavra
“book” seu cérebro vai buscar a imagem / figura de um livro, e não a palavra como
no exemplo anterior, de modo que entenderá simultaneamente, sem precisar
traduzir. Veja o exemplo abaixo:

É essa capacidade que já temos que usamos na nossa escola.
Nossa metodologia se baseia nisso.
Nosso curso é um curso de conversação. Aulas 100% práticas.
No nosso método passamos apenas o vocabulário que o aluno vai precisar
usar sempre. Vocabulário indispensável para conversação
Por ex: nós não damos uma lista de frutas para o aluno decorar, mesmo
porque, para que ele precisa saber o que é maracujá em inglês, não é mesmo?
Concentramo-nos apenas em um vocabulário que é realmente essencial para
conversação.
O que nossos alunos aprendem, jamais esquecem. Pois aprendem na prática.
Ao contrário aos das escolas tradicionais, que não conseguem assimilar pelo
fato de que decoram e não praticam o vocabulário dado.
No nosso método de 100%, os alunos assimilam de 90% a 100%. Por isso é
tão eficiente.
Nossos alunos falam e entendem o idioma como se fosse sua língua natal.
Eles não precisam traduzir para o português antes de responder uma pergunta.
Eles entendem tudo simultaneamente. Pois aprendem através de imagens e não
de através de palavras por isso não precisam traduzir.
O aprendizado da gramática é absorvido pelos alunos naturalmente, sem que
eles percebam.
Ao término de cada lição o aluno faz um teste. Que consiste em listening,
escrita e entrevista. A entrevista tem sempre um peso maior.
Nossa metodologia é exclusiva, elaborada especialmente para atingir as metas
do aluno como também as da escola, que é garantir a satisfação de seus clientes.
Podemos garantir que nosso curso com professor on line, como já foi
mencionado, é muito melhor do que qualquer curso presencial.

Assista a uma aula grátis e comprove o que estamos falando
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Sobre a aula
Vou começar com uma pergunta. Você acha possível fazer um curso em grupo e
ter a mesma qualidade de uma aula VIP? No nosso curso é possível sim. Pois este é o
nosso diferencial. Você paga por um curso em grupo e faz uma aula VIP. Esse e um
dois motivos pelo qual nossos alunos aprendem tão rápido.
Más, como assim o aluno faz aula VIP? É porque eles trabalham em pares. O
professor dividi as alunos em classes, dois alunos cada. Vamos dar um ex: Num
grupo de seis alunos haverá 3 salas de aulas com dois alunos em cada uma. Uma vez
que boa parte dos exercícios são perguntas e respostas, isto é, enquanto um
pergunta o outro responde, pratica‐se 100% do tempo do curso. Que é o que
acontece numa aula VIP, não é mesmo? Essa é apenas uma das grandes vantagens
do nosso curso com professor on line.
Durante toda a aula o professor vai de sala em sala para fazer o que? Você deve
estar se perguntando.
Bom primeiro para fazer conversação que é o objetivo principal do curso como
também para tirar dúvidas dos alunos.se houver
Más “O que os alunos ficam fazendo enquanto o professor não entra na sala
deles?”
Eles ficam fazendo exercícios de conversão, com base em perguntas e respostas
na sua maioria, além de tradução e também de listening.

“Para que quando o professor entrar em suas respectivas salas, eles já estejam
aptos para praticar conversação com ele”
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Vantagens em se fazer o nosso curso on line
Geralmente as pessoas têm preconceito para com o curso on line porque eles
são feitos através de vídeo aulas e as pessoas preferem o presencial pelo simples
fato de haver um professor para interagir com eles.
Com relação ao nosso curso com professor on line acontenceu o contrário.
Boa parte dos nossos alunos do curso presencial migraram para nosso curso com
professor on line após fazerem uma aula experimental. Pois no quesito interação,
ambos os cursos tinham, só que eles perceberam que no nosso curso com professor
on line o aprendizado era muito superior ao presencial, tendo um aprendizado
muito mais rápido pelo fato de haver outras vantagens que fizeram totalmente a
diferença. Analisemos:

Falemos sobre as vantagens
• Apesar de o aluno fazer uma aula em grupo, a qualidade é de uma aula VIP, que
sabemos que é caríssima e a maioria das pessoas não a podem fazer. Más como
assim fazem uma aula VIP? É porque nossos alunos trabalham em pares fazendo
exercícios práticos, que na sua maioria são perguntas e respostas, Dessa forma
praticam, 100 % do tempo do curso. Em uma sala de aula tradicional, por ex, se
você estiver em um grupo de 6 alunos e fazer 2 horas semanais o tempo será
divido por seis. Vamos calcular:
2 horas = 120 minutos
120 minutos : 6 alunos = 20 minutos
Então concluímos que, nesse exemplo, o aluno faria um curso de 2 horas,
praticaria por apenas 20 minutos mas pagaria por 2 horas.
• Nosso material didático usado on line é muito superior ao material impresso.
Para utilizar o mesmo material do curso on line em um curso presencial, ficaria
muito caro. Tornar‐se‐ia também inviável. Pois nosso material é 90% figuras para
que seu cérebro guarde a imagem e não uma palavra evitando assim a tradução.
• O aluno não precisa se deslocar até uma escola. Sabemos que se locomoção não
é algo muito fácil nos dias de hoje. Além dos fenômenos meteorológicos tais
como: chuva, frio, calor temos também enchentes quando chove muito e o
trânsito que é um dos maiores problemas nos dias de hoje, além do stress do
trânsito há também os riscos que se correm quando está dentro dele sem contar
os gastos com combustível ou passagem como também alimentação.

Como você pôde analisar essas vantagens tornam nosso curso on line muito
superior á qualquer curso presencial. Venham conferir!
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Objetivo do curso
O nosso “básico 1” foi elaborado especialmente para quem precisa ter um bom
conhecimento de inglês de um forma rápida com as seguintes finalidades. Vejamos
os tópicos abaixo:
•

Viajem

•

Entrevista de emprego

•

Atender um telefone / recepcionar um estrangeiro

Bom, qualquer profissão que precise ter uma boa comunicação em inglês:
taxistas, garçons, recepcionistas etc... Talvez você se pergunte “Mas apenas
estudando o básico 1, já vou ser capaz de dominar o idioma ao ponto de ser
possível realizar os tópicos mencionados acima?” A resposta é sim, e isso não é um
milagre. Depois de ler a explicação abaixo de como conseguimos esse resultado,
você entenderá.
•

Estudamos apenas o “tempo presente”. Pois numa conversação 98% do
vocabulário e relatado no “presente”.

•

Passamos somente “vocabulário de uso constante”. Pois em uma língua há
milhões de palavras, mas na sua maioria não são usada constantemente.
Podemos dizer que peneiramos o idioma, a fim de obter o melhor vocabulário
para o propósito já mencionado.

•

Nossos alunos aprendem na “prática”. Só se consegue assimilar um idioma
se você estiver constantemente em contato com ele. Uma vez que nossos
alunos estudam na prática, ao se depararem em uma situação real, acabam
não tendo dificuldades pois já estão acostumados.

•

No nosso curso tudo que se aprende na ”lição 1” sempre retorna nas
“próximas lições”, seja em conversação, entrevistas, textos etc.. Pelo fato de
que todo vocabulário que passamos, como foi dito anteriormente, é de uso
constante.

•

Nossos alunos “não precisam traduzir”, pois “usamos a capacidade nata que
temos de aprender um idioma” através de imagens e situações do cotidiano.

Como pôde ver, realmente a eficácia do nosso curso não é um milagre. Tem
realmente sua razão de ser. Pois foi cuidadosamente elaborado para esse propósito
Para finalizar, com relação ao “básico 2 e 3”, os alunos aprendem os outros tempos
verbais e sempre com vocabulário novo.
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Como entrar na sala de aula
Para entrar na sala de aula é muito simples. Você recebe um link no seu e‐mail,
clica nele e pronto. O link te leva até a sala de aula.
Assista ao vide 4 “como entar na sala de aula” que está no site na parte de
Informações – curso com professor on line

Agora não há mais desculpas para adiar seu curso de inglês. Dinheiro e tempo não
são mais empecilhos.
Hoje em dia, inglês não é mais um diferencial como era no passado, virou um
requisito para uma admissão. Não perca mais tempo!
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