


Se o que você espera de uma escola de idiomas são aulas 
dinâmicas e objetivas, PróLínguas é o seu lugar. Desde o primeiro 
dia de aula, você já começa a se comunicar no idioma, seja em 
inglês, espanhol, italiano, alemão ou francês. Começando com 
exercícios orais e abordando temas interessantes e atuais, em 
pouco tempo você vai dominar o idioma e entender na prática a 
estrutura gramatical. Assim você ganha muito mais em agilidade 
e autonomia.

Nós queremos que o seu processo de aprendizagem seja 
prazeroso e significativo, por isso proporcionamos experiências 
positivas dentro e fora da sala de aula, tudo isso para que o seu 
objetivo de falar fluentemente um outro idioma seja alcançado.



O PróKids foi elaborado especialmente para 
crianças de 6 a 9 anos. As aulas acontecem em um 
ambiente participativo e colaborativo, 
encorajamos os alunos a resolver problemas, 
produzir conteúdo, participar e opinar sobre o que 
está sendo produzido, criando um ambiente que 
motiva as crianças a falar, interagir e desenvolver 
o gosto pela aprendizagem.



O PróTeens é um curso para os adolescentes antenados 
em tudo que está rolando na internet, na cultura e no 
mundo. Variadas estratégias de Aprendizagem Ativa são 
aplicadas em sala de aula, possibilitando que o aluno 
assuma o papel de protagonista em seu aprendizado.

Estimulamos a autonomia intelectual por meio de 
atividades planejadas para promover o uso de diversas 
habilidades como interpretar, analisar e sintetizar, visando 
à preparação para o vestibular, ENEM e para o futuro 
profissional.



Esse selo é uma garantia que a PróLínguas está preparada 
para proporcionar experiências educacionais com a 
utilização da gamificação. Trouxemos o universo dos 
games para a sala de aula. 

O objetivo da gamificação é aumentar a interatividade, o 
interesse e o aprendizado dos alunos, além de possibilitar 
o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, 
consideradas essenciais hoje em dia, como: trabalhar em 
equipe, desenvolver projetos, solucionar desafios, além 
estimular a liderança e assumir responsabilidades.



Sabemos da importância do inglês no futuro profissional e 
pessoal de nossos alunos, porém é fundamental que o 
domínio do inglês esteja aliado à tecnologia.

Por isso, o Robotics & Coding apresenta o que há de 
melhor e mais moderno na educação tecnológica, através 
da metodologia LEGO® Education. Ela garante que os 
alunos tenham o máximo de envolvimento e aprendizado 
através do “Learning by doing”, ou seja, os alunos 
aprendem na prática e não apenas na teoria.

Nesse curso os alunos irão desenvolver habilidades 
lógicas e emocionais através da tecnologia, se preparando 
para o futuro. Além de todas essas vantagens,  as aulas 
são ministradas em inglês! 



E o que é melhor: em um grupo 
formado por alunos com os mesmos 
interesses que você.

O PróFuture é voltado para jovens e 
adultos que sabem o quanto o 
domínio de um segundo ou terceiro 
idioma é importante para a carreira 
profissional e para a vida pessoal.

Na PróLínguas você encontra um ambiente favorável 
ao aprendizado com resultados rápidos. Você 
começa a falar e escrever de maneira natural,
divertida e espontânea participando ativamente de 
situações atuais da vida real.



No PróMaster o aluno desenvolve as características 
essenciais do século XXI: pensamento crítico, competências 
comunicativas, colaborativas, criativas e diversidade 
cognitiva.

A PróLínguas prepara você para exames internacionais de 
Proficiência os quais exigem alta capacitação do candidato 
no idioma estudado. Um indivíduo proficiente é uma 
pessoa hábil e capaz de demonstrar conhecimento pleno 
sobre determinado assunto.

A PróLínguas é Centro Oficial de Aplicação dos testes TOEFL 
(em âmbito acadêmico) e TOEIC (em âmbito profissional), 
que avaliam o falante de inglês como língua estrangeira, 
observando sua capacidade de escuta, de fala, de leitura e 
de escrita. Com base nos resultados, confere ao candidato 
a Certificação de Proficiência.



O PróConnect é um curso 100% online, você pode 
iniciar o curso a qualquer momento e estudar no 
seu ritmo. No PróConnect você terá:

. Acesso ilimitado à plataforma: assista, reveja e 
pratique o conteúdo estudado quantas vezes 
quiser em qualquer dispositivo eletrônico;
. Exercícios de prática gramatical, leitura, escrita e 
audição;
. Material didático gratuito dentro da plataforma 
para os módulos iniciais;
. Certificado de conclusão de curso;
. Professor Tutor disponível diariamente através 
de grupos de whatsapp ou telegram.



Nestas opções a PróLínguas leva até você um programa de 
ensino personalizado, com equipe especializada, 
acompanhamento individualizado e relatórios quinzenais. 
Tudo no conforto de sua casa, condomínio ou escritório ou 
de forma presencial ou online e nos horários mais 
adequados à sua rotina pessoal ou profissional. 

Tenha um professor particular exclusivamente para você!



https://prolinguas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=BlWOEVsALQE
https://www.instagram.com/prolinguas/?hl=pt
https://pt-br.facebook.com/prolinguas
mailto:prolinguas@prolinguas.com.br
https://goo.gl/maps/ZVYrwCWvivVNL8yW7
https://api.whatsapp.com/send?phone=551236244646
tel:(12)36244646
tel:(12)36322956
tel:(12)36244646

