
Quer aprender uma nova língua? 
Aposte na qualidade da Symbol Idiomas
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Com aulas dinâmicas e atrativas, a Symbol atende desde crianças com quatro anos de idade. Aulas começam no dia 6 de março
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Inglês
A língua inglesa já foi considerada um diferencial para a 
carreira  profissional, mas atualmente é uma obrigação, já 
que diversas empresas utilizam o idioma para desenvolver 
seu trabalho. Pesquisas salariais revelam que o salário de 
uma pessoa que tem um segundo idioma é de 60% a mais 
em relação ao salário de outra que seja monolíngue.
Espanhol 
Atrás apenas do inglês, o idioma é a segunda língua oficial 
da comunicação mundial. Negócios, política ou cultura, 
não importa o motivo, o espanhol tem se destacado cada 
vez mais no cenário mundial e chama a atenção de quem 
deseja aprender um novo idioma.
Alemão
Além do turismo, vale lembrar que o conhecimento do 
alemão também pode ser útil — para não dizer necessário 
— para quem quer aproveitar oportunidades de estudos e 
negócios em diversos países. Com a Alemanha na posição 
de país mais estável e próspero da União Europeia, quem 
fala alemão sai na frente em qualquer negociação inter-
nacional. Ainda, há diversos programas de intercâmbio, 
bolsas e cursos para estrangeiros nas mais variadas áreas e 
instituições.

O conhecimento de lín-
guas estrangeiras é um di-
ferencial que amplia a gama 
de possibilidades e opor-
tunidades de ingresso em 
novos patamares profi ssio-
nais e acadêmicos, já que as 
habilidades e competências 
relacionadas ao domínio de 
idiomas são amplamente 
reconhecidas e valorizadas. 
Além disso, saber novas 
línguas é essencial para o de-
senvolvimento pessoal, para 
a comunicação em viagens, 
no contato com turistas, na 
interação com novas cultu-
ras e nas práticas de lazer, 
entretenimento, negócios e 
estudos. Aprender Inglês 
já se tornou uma obrigação 
e Espanhol e Alemão, um 
diferencial. Está na hora de 
aprender ou aperfeiçoar um 
novo idioma e, para isso, a 
Symbol é o lugar certo.

A escola de idiomas está 
há 18 anos em Vera Cruz no 
ensino de Inglês, Alemão e 
Espanhol, atendendo crian-
ças desde os quatro anos 
de idade, nas modalidades 
Regular, Intensive, Immer-

sion, Private & In Company 
e Intercâmbios.

O objetivo é trazer para a 
cidade aulas de Inglês moti-
vadoras através de um mé-
todo de ensino diferenciado, 
que estimula os estudantes 
a uma participação efetiva e 
constante. A equipe da Sym-
bol acredita que o sucesso do 
estudante é o resultado da 
atuação de bons professores, 
aliada a uma metodologia 
adequada e um ambiente 
agradável, harmonioso e 
funcional, tornando o estudo 

da língua proveitoso e fácil, 
frisam a diretora Sandra 
Kappel e a coordenadora 
Lucrécia Moeller.

Para 2019, a Symbol Idio-
mas está com uma nova re-
cepção, novas salas de aulas e 
espaços ampliados. Na parte 
pedagógica conta também 
com a plataforma de ativi-
dades, exercícios e provas 
online, tudo para oportuni-
zar mais horas de prática no 
idiomas, mesmo estando fora 
do ambiente escolar!

A Symbol atende nos três 

Escola passa por revitalização e nova recepção vai aguardar os estudantes da Symbol

turnos, de segunda a sábado 
e além dos encontros sema-
nais,  todos os estudantes 
têm disponível (sem custo 
adicional) os “clubs” (games, 
job, music) oferecidos duran-

te a semana para aprimorar e 
aumentar as horas de inglês 
no semestre.  O curso regular 
da Symbol inicia no dia 6 de 
março e as matrículas conti-
nuam abertas.


