➢ Oferecemos o ensino do inglês, dentro da nossa escola, ou
seja, seus filhos em local seguro, sem precisar investir
recursos extras em curso de inglês!

Coleção
Kids’Time
Material atual e
dinâmico publicado
pela editora
Cambridge
University Press

Parceria e assistência
pedagógica;
treinamento e
capacitação de
professores.

O novo idioma é
introduzido de
acordo com as
necessidades de
desenvolvimento
das crianças,
melhorando a
memória e a
concentração.

Suporte digital
flexível com
software de
apresentação em
sala

Cambridge Portal

Destinada a crianças da
Educação Infantil 4 e 5 e
do 1º ano do Ensino
Fundamental – Anos
iniciais

APRESENTA A LÍNGUA
INGLESA:
➢ em situações
contextualizadas do
universo infantil;
➢ traz abordagem
comunicativa;
➢ enfoque nas
habilidades; CLIL; TPR;
➢ com aspectos lúdicos
e interativos;
➢ trabalha fonética e
números por meio de
ilustrações;
➢ contém histórias,
canções, jogos,
artesanatos, etc.
➢ traz e fortalece
valores.

As crianças estão mais
disponíveis ao
aprendizado;
Aprender inglês desde
cedo estimula as funções
cognitivas e a capacidade
de raciocínio é
beneficiada.

Coleção
Junior Time

Material atual e
dinâmico publicado
pela editora
Cambridge
University Press

Parceria e assistência
pedagógica;
treinamento e
capacitação de
professores.
1) Plano de
estudos
mapeado para os
exames de
Cambridge
Assessment
English: Young
Learners;
2) Ênfase na
autorreflexão
para que as
crianças tenham
o apoio
necessário para
aproveitar o
aprendizado e
obter ótimos
resultados.

Suporte digital
flexível com
software de
apresentação em
sala

Cambridge Portal

Destinada a alunos do 2º
ao 5º ano do Ensino
Fundamental – Anos
iniciais

Enfatiza o universo
escolar;
Promove autonomia;
Desenvolvimento
pessoal, pensamento
lógico e conhecimento de
mundo;
Traz histórias, fotos e
ilustrações, fatos e
tópicos que engajam e
envolvem o aprendiz;
Oferece experiências
prazerosas e
estimulantes;
Permite a comunicação
ativa entre pares e a
construção do
conhecimento linguístico
para os anos posteriores
de ensino;
Tópicos que atraem
interesse do CLIL;
Altamente visual;
Explora a curiosidade
natural, levando os
alunos a uma jornada de
exploração e
descobertas.

Amplia horizontes;
Universo Global.

Coleção
Great Time

Material atual e
dinâmico publicado
pela editora
Cambridge
University Press

Parceria e assistência
pedagógica;
treinamento e
capacitação de
professores.
As aulas e as
atividades de
avaliação da seção
THINK Exams
preparam os
alunos para o
sucesso nos
exames de
proficiência de
Cambridge
Assessment
English: A2 Key
(KET), B1
Preliminary (PET)
e/ou B2 First
(FCE).

Suporte digital flexível
com software de
apresentação em sala,
livros de exercícios online e e-books interativos.

Cambridge Portal

Destinada a alunos do 6º
ao 9º ano do Ensino
Fundamental – Anos Finais
e Ensino Médio

Dentro ou fora da sala de
aula, desenvolve fortes
habilidades linguísticas
para crescimento global,
com ênfase no pensamento
crítico, valores e
autoestima, garantindo
sucesso acadêmico e
duradouro.

Abordagem comunicativa;
Engajamento do estudante;
Programa de estudo de
gramática, vocabulário,
gêneros textuais,
pronúncia, leitura e escrita
vinculados a atividades
comunicativas para a
prática oral;
Princípios baseados nos
desafios e na inspiração de
alunos adolescentes para
pensarem além do idioma;
Programa de multihabilidades projetado para
ensinar aos alunos
adolescentes a usar o
inglês de forma eficaz,
desenvolvendo-os como
cidadãos globais de
sucesso, combinando
abordagem comunicativa
para aprender inglês com
conteúdo, imagens e
vídeos.
Aulas de cultura que
incentivam os alunos a
falar sobre a vida em outros
países e como eles se
comparam aos seus.

Exame de
Cambridge no 9º
ano do EF, sem
custo adicional

PES - LANGUAGE PROGRAM
Um programa que dá certo!
O PES – Language Program já conta com milhares de alunos em escolas de todo
o Brasil.

METODOLOGIA:
O PES atua com as abordagens comunicativa e CLIL (Aprendizado integrado de
conteúdo e língua) de forma a envolver os alunos na prática ativa da
conversação por meio de conteúdos significativos às diversas faixas etárias. Os
livros didáticos trazem em seus manuais toda a fundamentação para o
planejamento de aulas engajadoras e ricas por meio de diversos recursos
disponíveis em nossos portais e recursos digitais.
No PES Language, a metodologia é aplicada por meio das 4 habilidades
essenciais:

4 habilidades essenciais
Aprendendo de maneira natural e imersiva, com professores
preparados e muita conversação, os estudantes têm o seu alcance
as ferramentas para desenvolver as quatro habilidades necessárias
para se comunicarem bem.

Listening

Reading

Sotaques diversos e
análise do discurso oral.

Textos de inúmeras fontes
e funções sociais.

Speaking

Writing

Fluência, pronúncia,
articulação dos sons e
conversação.

Informal, neutra e formal
em diversos gêneros.

O que o PES proporciona?

1
2
3

Alunos Multiculturais
Quem domina o inglês dá um upgrade em seu
conhecimento de mundo e em suas relações sociais.
Ter consciência das diferentes culturas ajuda a
desconstruir preconceitos, formar opiniões e
exercer o respeito e a intolerância.

O inglês reúne pessoas
Do Reino Unido às Filipinas, a terceira língua mais
falada no mundo tem certa de 350 milhões de
falantes nativos e 1,5 bilhão de pessoas utilizando-a
como idioma adicional. Quem domina o inglês pode
se comunicar com cidadãos dos cinco continentes.

Maior acesso à informação e ao conhecimento
Com tanta gente falando e escrevendo, a
quantidade de conteúdo disponível em inglês
também é imensa. Com poucos cliques, os alunos
descobrem o que está acontecendo no mundo por
meio de artigos, palestras ou vídeos no idioma
original.

4
5
6

Desenvolvimento de habilidades cognitivas
Aprender outro idioma estimula o cérebro e
contribui para o desenvolvimento da criatividade,
do raciocínio e da concentração. Além disso,
pessoas que falam uma segunda língua conseguem
aprender mais e melhor outros conteúdos e
idiomas.

Entretenimento, viagem e lazer
Não há tradução boa o bastante que substitua a
experiência única que é ler um livro, ver um filme ou
uma série em seu idioma original, quem dirá
entender o que diz a sua música favorita ou viajar
pelo mundo sem medo de se comunicar.

Profissionais preparados
“Qual o job de hoje?”
Nas áreas de marketing, T.I, arquitetura, saúde,,
educação ou finanças, o inglês se tornou uma língua
profissional/comercial e está presente em qualquer
segmento, independentemente da profissão que
seus alunos seguirão, o inglês será fundamental.

