Múltiplos idiomas, múltiplos
canais e múltiplas maneiras
de aprender em uma única
plataforma.

Quem
somos
Lingopass é mais do que tecnologia.
Uma plataforma de educação com foco no
crescimento profissional.
Desenvolvemos talentos, muito além do idioma:
cultura, habilidade de comunicação, competências
e confiança.
Um novo conceito de ensino, adaptativo, que se
molda ao tipo de personalidade do colaborador e
permite alavancar a motivação, o engajamento e os
resultados.

Lingopass
O grupo de escolas de
idiomas que te conecta
com o mundo.

Missão
Através do e-learning, levar o
ensino de línguas
estrangeiras mais longe,
promovendo um ensino de
qualidade que preza pela
inovação e prazer de
aprender novos idiomas.

Visão

Ser referência no ensino de
idiomas online e reconhecido
pela sua metodologia
exclusiva que torna a
educação online mais prática,
fácil, interativa e inspiradora,
aliando conteúdo de
qualidade a grande
experiência de aprendizado

“Aprender a
aprender”
PREPA®
A metodologia de ensino que transforma
conhecimento em objetivos concluídos.

Classificação dos Níveis
Atuar em projetos e equipes
globais interagindo com
autonomia.

BÁSICO (INICIANTE)

INDEPENDENTE
(INTERMEDIÁRIO)

PROFICIENTE
(DOMÍNIO PLENO)

C1

A1

A2

B1

HABILIDADES

HABILIDADES

HABILIDADES

HABILIDADES

Capaz de entender e
utilizar enunciados
simples e expressões
cotidianas, que satisfazem necessidades
concretas.

Capaz de entender
frases isoladas e de
se comunicar em
tarefas simples.

Consegue produzir
um discurso simples
e coerente sobre
assuntos familiares.

Ex.: Descrição
simples da
formação

Ex.: Falar sobre
experiências e expor
brevemente opiniões

Consegue entender a
essência de textos
complexos sobre
questões abstratas e
concretas. Pode se
comunicar com
espontaneidade com
falantes nativos.

Ex.: Perguntas e
respostas sobre o
local onde vive e as
pessoas que conhece

A

Liderar equipes de nativos no
idioma com facilidade.

B2

Ex.: Explicar um
ponto de vista sobre
um tema da
atualidade

B

C2

HABILIDADES

HABILIDADES

Compreende textos
longos e exigentes e
se exprime com
fluidez e
espontaneidade.

Compreende, sem
esforço, praticamente tudo o que lê e
ouve e se expressa
com fluência e
exatidão.

Ex.: Domina a língua
para ocasiões sociais,
acadêmicas e
profissionais.

Ex.: Reconstruir um
argumento a partir
de informações de
diversas fontes orais
e escritas.

C

Curso Regular
O programa Regular foi desenvolvido para que o aluno tenha a
flexibilidade de fazer o curso já de acordo com suas necessidades e nível
e quer avançar no caminho da fluência.

Aprender a se comunicar com espontaneidade, interagir com nativos nos
ambientes mais variados possíveis e com pessoas nativas dos mais
diversos países em língua inglesa.

•

Obter fluência 6 vezes mais rápido que a média das escolas do Brasil;

•

Caderno de exercícios, + atividades online, + videoaulas legendadas e
áudios para prática de pronúncia

•

Acesso a todo conteúdo do seu nível na plataforma + conteúdos
culturais para ampliar seu conhecimento;

•

Diversas atividades interativas para facilitar o aprendizado;

•

Acesso direto ao seu tutor que o auxilia no decorrer do curso com
dicas, orientações e correções de redações;

•

Ferramenta exclusiva de treino e prática de pronúncia que
potencializa o aprendizado e o desenvolvimento do aluno;

•

Certificado a cada nível.

R$2.964,00
DESCONTO CORPORATIVO
35%

12x R$160,55
Sem taxa de matrícula
Sem custo com material didático

*Valor mai/jun 2021.

Curso Regular
Inglês

Francês

Curso Regular

Curso Fluência
O programa Fluência foi desenvolvido para quem deseja um aprendizado
intenso e cheio de desafio, se comunicar com espontaneidade no período
de apenas 12 meses.
Um curso completo, do Starter (A1) até o Proficiency (C2), para você
realmente sair formado no idioma.

•

Obtenha fluência 6 vezes mais rápido que a média das escolas de
inglês do Brasil;

•

Caderno de exercícios, + atividades online, + videoaulas legendadas e
áudios para prática de pronúncia.

•

Acesso a todo conteúdo do seu nível na plataforma + conteúdos
culturais para ampliar seu conhecimento;

•

Diversas atividades interativas para facilitar o aprendizado;

•

Acesso direto ao seu tutor que o auxilia no decorrer do curso com
dicas, orientações e correções de redações;

•

Ferramenta exclusiva de treino e prática de pronúncia que
potencializa o aprendizado e o desenvolvimento do aluno;

•

Certificado a cada nível.

R$4.536,00
DESCONTO CORPORATIVO
35%

12x R$245,70
Sem taxa de matrícula
Sem custo com material didático

*Valor mai/jun 2021.

Curso Fluência
Inglês

Francês

Curso Fluência

Converse com um consultor

Obrigado! Thank you
Merci Gracias
Gabrielly Silva
Executiva de Parcerias
gabrielly.silva@ifesp.com.br
+55 13 99778-7838
Lingopass.com.br

