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Projeto EXCLUSIVO com período de duração de 4 
a 5 anos, para suprir o Bilíngue de 8º ano do 

Fundamental até ensino médio. 

Os alunos iniciam uma jornada de 4 ou 5 anos de 
imersão capacitando o aluno não apenas na 

língua inglesa, mas proporcionando 
conhecimento para a vida. 

Alunos que já estudam em outras escolas de 
inglês podem fazer teste de nivelamento e optar 

por outras modalidades de curso. 
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Este é um projeto para a escola ser 
reconhecida como inovadora e atenta à 
evolução das demandas por meio dos 

projetos de impacto social realizados pelos 
seus alunos e professores.

As práticas pedagógicas modernas 
incorporadas pelos professores beneficiam os 

alunos ao longo de todo o currículo. 



Treinados pelos programas de qualidade das 
melhores universidades do mundo.

Treinamentos

Experiências no exterior e vivência de 
várias culturas. 

Especializações

Contratados e capacitados de acordo com 
a filosofia da College. Excelência e 
respeito aos pais e alunos.

Compromisso

College 
Teachers

SETOR PEDAGÓGICO

* Acompanhamento de desempenho 

* Suporte aos alunos e pais

* Suporte contínuo aos professores

* Setor específico para crianças



Materiais modernos possuindo plataformas
digitais, estimulando as crianças através de
jogos e desafios.

Utilizamos a tecnologia ………...
…………………..  sem perder a essência College de ensino! 

Acesso a materiais digitais e tarefas extras;

Lousas Digitais em sala de aula.

Aulas 
Presenciais 

Aulas 
On-Line 



Descontos especiais de convênio para alunos e
familiares;

Parcerias e Convênios

Convênios e parcerias com as principais
instituições de ensino e empresas de Caxias do Sul;

Student Card: cartão College que pode ser utilizado
em diversos estabelecimentos com descontos
especiais.



Entretenimento e Atividades Culturais

Halloween



A College trabalha em parceria com a CI 
Intercâmbios onde o aluno pode escolher o programa 

de viajem que melhor se ajusta a sua necessidade.

Soccer Academy

Au Pair High School

Business

Grupo College

Intercâmbios



A College foi fundada em 1993.
Uma escola tradicional com foco exclusivo
no ensino do inglês há quase 30 anos.
Excelência na educação e respeito aos
seus alunos e pais são as premissas da
nossa instituição.

Sobre a College…



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik. 

THANKS!
Do you have any questions?

college@grupocollege.com.br

@collegeenglishschool

www.grupocollege.com.br

College Santa Catarina
Fone/Whats: 3211.6469
Matteo Gianella,843

Informações 
e Matrículas

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

