Informações sobre cursos 2020.1
Cultura Inglesa Paralela - Unijorge

Perguntas

Respostas

Aulas no formato padrão da Sim, com a mesma qualidade, material e professores das demais
unidades da Cultura.
Cultura Inglesa?
Qualquer pessoa pode
estudar?

Sim. Oferecemos cursos para crianças, adolescentes e adultos.

No momento estamos atendendo mediante agendamento, através do
Horários de Atendimento
da Cultura Inglesa na
Unijorge Paralela

Cel/WhatsApp- 98793.0757

Identificação de Nível

Teste Online já disponível no site www.culturainglesa.com.br

Exames Internacionais e
Cambridge

A Cultura Inglesa é um centro autorizado a aplicar os exames
internacionais de Cambridge na Bahia e tem o apoio do British Council,
órgão do governo Britânico que promove a cooperação cultural em todo
o mundo.
Na própria Cultura Inglesa, o aluno poderá inscrever-se para prestar os
diversos exames da Universidade de Cambridge.

ou em qualquer uma das sedes da

Cultura Inglesa (Pituba, Ondina e Graça) em horário comercial.

 ADULT TRACK 1/AT 1- 5as, das 16:30 às 18:30
Quais os horários
disponíveis para o curso
Basic Adulto?

Desconto para alunos,
funcionários e professores
da Unijorge para
aulas na unidade da
Unijorge / Paralela.

 GLOBAL 1/G1- Sábados, das 08:40 às 11:40
Para outras possibilidades de horário e valores, favor entrar em
contato com o Cel/WhatsApp- 98793.0757
ou 3535.0255 ou pelo
email faleconosco@culturainglesa-ba.com.br
.
 ALUNO da UNIJORGE: 20% de DESCONTO, mediante
comprovação de vínculo.
 COLABORADOR da UNIJORGE e DEPENDENTES DESTE: 30% de
DESCONTO(extensivo à dependentes diretos), mediante a
comprovação de vínculo.
ATENÇÃO: Descontos não aplicáveis em outras unidades da Cultura
Inglesa.

Quais os horários
disponíveis para o curso
Teens?

A oferta de horários varia de acordo com a demanda de matrícula.
Para informações atualizadas , favor entrar em contato com o
Cel/WhatsApp- 98793.0757
ou 3535.0255 ou pelo email
faleconosco@culturainglesa-ba.com.br
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Desconto para ALUNOS
EXTERNOS.

Sobre a tabela de preços vigente da Cultura Inglesa será oferecido 10%
de desconto para alunos EXTERNOS matriculados na unidade da
Cultura Inglesa Paralela / Unijorge.
Segundo a política de descontos da Cultura Inglesa, nenhum desconto
poderá ser cumulativo, tornando os demais convênios nulos.

Desconto família?

Política de
pagamento (matrícula
e mensalidades)

Oferta de bolsas de estudo?

Não oferecemos nesta unidade.

À vista ou parcelado nos cartões de débito ou crédito (VISA, MASTER,
ELO e DINERS)
Boleto bancário: 1º pagamento em débito ou no ato da matrícula.
Vencimentos posteriores no dia 30 dos meses subsequentes.
Não oferecemos.

Qual o número mínimo de
alunos por grupo?

Mínimo de 10.

Cursos para todas as
idades?

A partir de 7 anos

Biblioteca

A utilização da biblioteca da Unijorge é livre também para o publico
externo.

98793.0757
/ 3535.0255
www.culturainglesa.com.br

 Abaixo, seguem informações detalhadas sobre os cursos.
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ADULT TRACK
Idade
Módulo
Formato do Curso

A partir de 17 anos
4 módulos – Adult Track 1, 2, 3 e 4
120 minutos (semanal)

Curso com uma carga horária compacta, para quem busca no inglês uma ferramenta para seu desenvolvimento
proﬁssional e pessoal. Aprenda de forma prática e espontânea, utilizando tecnologia e cultura para trazer o inglês para a
sua vida. Com aulas dinâmicas e atividades extracurriculares que estimulam a prática da língua, você descobre como o
inglês se aplica ao seu dia-a-dia.

JUNIOR SPECIAL
Idade
Módulo
Formato do Curso

A partir de 07 anos
2 módulos – Junior Special 1 e 2
2 aulas semanais de 60 min.

Permitir que as crianças vivenciem, através de todos os sentidos, que o aprendizado de uma língua
estrangeira é divertido. Contribuir para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e sociais da criança, do
seu crescimento emocional e de suas habilidades motoras. Permitir a utilização da língua inglesa com
confiança, através da fala e compreensão oral antes de ler e escrever, utilizando jogos, músicas, vídeos e
dramatizações.

JUNIOR
Idade
Módulo
Formato do Curso

A partir de 08 anos
4 módulos – Junior 1, 2, 3 e 4.
2 aulas semanais de 80 min.

O objetivo do curso é estimular o interesse da criança pela língua inglesa, usando material que apresenta a linguagem
necessária para se comunicar com sucesso em inglês. Ênfase à comunicação oral. Livros de leitura, canções e jogos
contribuem para maior motivação. Ao terminar o curso Juniors, o aluno é promovido para o Teens.
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TEENS
Idade
Módulo
Formato do Curso
Duração

A partir de 11 anos
6 módulos – Teen 1, 2, 3 e 4 | Teen Plus 1 e 2.
2 aulas semanais de 80 min.

O curso tem o objetivo de incentivar o adolescente a descobrir a língua inglesa e a despertar sua criatividade,
assim como o interesse pela leitura e trabalhos envolvendo pesquisa. O material usado em sala de aula é
especialmente preparado para satisfazer os interesses de adolescentes, envolvendo temas como música,
esporte, cinema, internet e etc.

BASIC
Idade
Módulo
Formato do Curso

A partir de 13 anos
Módulos semestrais.
Global 1, 2 ,3,4 e 5 - 160 minutos semanais cada
Intermediate 1 e 2- 200 minutos semanais cada

A meta do curso é que, ao final do ciclo BASIC, o aluno seja capaz de comunicar-se oralmente ou por escrito em
situações cotidianas e profissionais, de socializar e falar sobre diversos assuntos, como fazemos em nossa
própria língua. Não pretendemos que nossos alunos falem como um nativo da língua inglesa, mas que sejam
capazes de comunicar suas ideias com clareza e coerência para serem entendidos pelos falantes da língua
inglesa.

ADVANCED
Idade
Módulo
Formato do Curso

A partir de 15 anos
Módulos semestrais. 200 minutos semanais cada – MAC 1 , 2 e 3 | IPT C, P e A.

O objetivo do curso é preparar o aluno para obter os certificados de Cambridge. Por isso, o conteúdo dos
cursos segue os parâmetros estabelecidos pela Universidade de Cambridge para cada um dos níveis.
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