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CURSO DE ALEMÃO
 Iniciantespara 

Programa realizado online e ou presencial para 
desenvolver as habilidades básicas da língua.

É focado no desenvolvimento da competência 
comunicativa.

A metodologia utilizada é a do CHA.
 (Conhecimento, Habilidade e Atitude).Metodologia:

Meta:

Objetivo:

O material utilizado importado é indicado para jovens adultos e 
adultos pro?ssionais. 

DURAÇÃO E HORÁRIOS

O programa pode realizado individual, online e em pequenos 
grupos durante 6 meses. 

AVALIAÇÃO

VALOR DO INVESTIMENTO

Sob consulta.

As avaliações serão realizadas ao final de cada módulo.

Para pro?ssionais e estudantes que precisam aprimorar o alemão 
em um curto espaço de tempo.

PÚBLICO-ALVO

CONTEÚDO

Meta: 

Preparar profissionais para desenvolverem sua competência 
acadêmica e linguística.

Objetivo: 

O aluno será capaz de analisar informações, gerar ideias e 
formar a sua própria opinião através da fala e da escrita.

Metodologia:

CHA (conhecimento, habilidade e atitude).

Público-Alvo:

Adultos e futuros profissionais.

Duração e Horários: 

Programa realizado em pequenos grupos de 4 a 6 alunos 
na sua empresa.

Valor do Investimento:

Oferecemos tarifas especiais para empresas que possuem 
convênio. Consulte nossos preços e solicite aula 
experimental grátis.

VISITE NOSSO SITE
www.thinkpairshare.com.br



META: 
Preparar os alunos para se comunicarem em inglês, em um nível básico e 
intermediário, na indústria hoteleira.

OBJETIVO: 
O participante será capaz de comunicar com seu cliente ou colega de trabalho, 
falando inglês lenta e claramente e usando palavras da sua rotina de trabalho.

METOLOGIA: 
A metodologia utilizada é bem diversificada, visando a aprendizagem da língua.

O programa pode realizado individual 
ou em pequenos grupos durante 3/4 
horas semanais.

Sob consulta pelo e-mail: 
contato@thinkpairshare.com.br 

VALOR DO INVESTIMENTODURAÇÃO E HORÁRIOS

CONTEÚDO

O material utilizado é indicado para 
jovens adultos e adultos pro?ssionais, 
que precisam aprender o idioma de 
forma mais simples, rápida e prática.

PÚBLICO-ALVO

Para jovens pro?ssionais da 
indústria hoteleira que precisam 
atender bem hóspedes 
internacionais e almejam novas 
recolocações pro?ssionais no 
mercado de trabalho internacional.

PORTUGUÊS
INTENSIVO PARA
ESTRANGEIROS

     

    

    

DESCRIÇÃO

OBJETIVO:

METODOLOGIA:

:
Curso poderá ser realizado online 
e presencial, estimulando a 
conversação.

O aluno será capaz de se 
comunicar com seus clientes, 
fornecedores e colegas de 
trabalho no Brasil e no exterior.

A Metodologia utilizada é 
diferenciada e tem como base o 
CHA .

Este curso abrange os seguintes temas:
  As pessoas e seus relacionamentos.
  O país e sua língua.
  A sociedade e sua organização.
  O trabalho e suas características.
  O lazer.

CONTEÚDO:

   Para profissionais estrangeiros que 
precisam aprimorar a língua 
portuguesa em um curto espaço de 
tempo e assimilar sobre a cultura 
brasileira. 
   Para estudantes estrangeiros, que 
querem ser mais competitivos no 
mercado de trabalho brasileiro.

PÚBLICO-ALVO

Levar em conta a avaliação. 
Da aprendizagem do aluno é parte 
integrante do planejamento e?caz 
das aulas.

AVALIAÇÃO

DURAÇÃO
E HORÁRIOS:

24 horas-aula.

NÍVEIS:

VALOR DO INVESTIMENTO
Favor consultar a nova tabela 

de preços.



AULAS VIP DE ALEMÃO,
INGLÊS E ESPANHOL:

DESCRIÇÃO: 
As aulas Vips individuais são oferecidas de acordo com a 
necessidade do cliente. Elas são oferecidas na residência 
do aluno, na escola/universidade ou até mesmo no seu 
escritório ou por Skype. Atuamos em parceria com escolas 
e universidades no norte da ilha.

OBJETIVO:
Utilizo o próprio material do aluno. Embora se existir a 
necessidade de um material didático complementar, 
podemos elaborá-lo de acordo com o seu nivel de 
aprendizagem.

METODOLOGIA:
A metodologia e as técnicas utilizadas vão depender das 
necessidades dos alunos.

MATERIAL DIDÁTICO: Será elaborado de acordo com a necessidade do aluno e já está incluso.
VALOR DO INVESTIMENTO: Favor consultar a nossa tabela de preços de Florianópolis.

GRUPOS: 
As aulas Vips de línguas 

(inglês, alemão, 
espanhol e português)

para estrangeiros 
são individuais e 
personalizadas.

CURSO DE ESPANHOL 
PARA ESTUDANTES E 
PROFISSIONAIS

PARA ADULTOS PROFISSIONAIS QUE PRECISAM APRENDER 
ESPANHOL EM UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. PARA FINS DE 

MORADIA, TRABALHO E ESTUDO.

Níveis: Desde iniciante ao avançado.

CURSO DE

ESPANHOL
PARA PROFISSIONAIS


