
Treinamento de Inglês UP

Porque fazer Inglês no UP?

Conversação em 36 meses divididos em:

É inegável que o inglês hoje é o idioma mais importante do mundo. Sua 
influencia no Brasil pode ser vista em palavras utilizadas naturalmente por 
nós como Shopping Center, Lan House, Home Theater e outras. Sua 
enorme importância no mercado de trabalho é indiscutível e, agora que o 
Rio de Janeiro sediará os Jogos Olímpicos de 2016 e as principais 
partidas da Copa do Mundo de 2014, o inglês torna-se indispensável. O 
Rio irá passar por toda uma reestruturação para receber esses eventos, 
são milhões de reais em investimentos para ampliação de diversos 
setores e com isso um número enorme de oportunidades serão abertas, 
mas para aqueles que estiverem preparados e o básico é falar Inglês.

? Método associativo que busca a conversação em primeiro plano, 
sendo 70% conversação e 30% gramática.

? O aluno deve primeiro aprender a falar e se expressar no novo 
idioma como uma criança aprende a falar sua língua nativa.

? Professores falam em inglês o tempo todo, tornando as aulas de 
conversação 90% em inglês.

? Didáticas motivacionais e não autoritárias ou repreensivas.
? Descentralização das aulas onde o professor é uma ferramenta e 

não o centro das atenções, devendo estimular o aprendizado 
automático por parte do aluno. 

? Salas arrumadas de forma circular tornando o aprendizado de 
forma igual para todos os alunos.

? Aluno que não aprende não passa.
? As matérias das aulas são passadas de forma subjetiva, ou seja, 

por exemplos do dia a dia sem entrar no conteúdo gramatical já 
obsoleto por parte do ensino escolar.

– Neste livro o aluno irá aprender a 
dialogar e entender situações e expressões do dia a dia com 
argumentações suficientes para manter um diálogo com suas 
informações pessoais em 40 aulas.

 – Neste livro o aluno irá aprender de 
forma simples as estruturas mais complexas do idioma, aprendendo a se 
expressar em diversos tempos verbais e situações diferenciadas de 
forma natural em 40 aulas.

 – Neste livro o aluno irá 
enriquecer sua conversação com vocabulário, expressões e 
fundamentos do inglês fluente em 40 aulas.

SAIBA MAIS SOBRE O MÉTODO UP:

BOOK I / IMEDIATE CONVERSATION 

BOOK II / ORAL CONSTRUCTION

BOOK III / ADVANCED CONVERSATION
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ATIVIDADES EXTRAS:

SONG CLASSES: Aulas de música com atividades de listening (alunos 
escutam músicas ou conversas em inglês) para estimular e desenvolver o 
aprendizado auditivo.
CINE UP: Aulas com filmes atuais com legendas e áudio em inglês e 
didáticas criadas para desenvolver a compreensão de contextos.
EXTENDED CONVERSATION: Rotinas do dia a dia em inglês como 
entrevistas de emprego, embarcando em uma viagem internacional e etc.

Hoje, o mercado de trabalho exige conhecimentos avançados em inglês 
e isso irá se fortalecer ainda mais nos próximos anos com a proximidade 
de eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil. Falar 
inglês é conhecimento básico para quem quer entrar e se manter no 
mercado de trabalho.

Onde posso usar meus conhecimentos?
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