
english college

Melbourne, Austrália

A melhor forma de aperfeiçoar o seu 
inglês é praticando o tempo todo. 
Os estudantes da Impact devem se 
comprometer com a regra de “Inglês 
como única língua”...e isso é divertido!

Inglês como única língua:

•	 Inglês Geral
•	 Inglês Extremo
•	 Inglês para Barista/Café
•	 IELTS/Inglês Preparatório Posteriores
•	 Inglês para Negócios
•	 Cambridge FCE/CAE

•	 Estudantes de várias nacionalidades!
•	 Equipe e professores que entendem 

as necessidades dos alunos
•	 Cursos reconhecidos nacional e 

internacionalmente
•	 Programas de Inglês com aulas 

práticas/úteis para a vida real
•	 Excelente localização

Por que Impact?

Accredited by

AU S T R A L I A

Grande variedade de cursos:



•	 Intermediário ao Avançado
•	 Tempo de estudos: 5 – 30 semanas
•	 Duração por nível: 10 semanas
•	 Duração mínima: 5 semanas

•	 Intermediário Superior ao Avançado
•	 Tempo de estudos: 5 – 30 semanas
•	 Duração por nível: 10 semanas
•	 Duração mínima: 5 semanas

•	 Elementar ao Avançado
•	 Tempo de estudos: 2 – 50 semanas
•	 Duração por nível: 10 semanas
•	 Duração mínima: 2 semanas

•	 Pré-Intermediário ao Intermediário Superior
•	 Tempo de estudos: 10 semanas
•	 Duração por nível: 10 semanas
•	 Duração mínima: 10 semanas

Inglês Geral

Inglês Extremo Inglês para Negócios

IELTS/Inglês Preparatório
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•	 Intermediário Superior
•	 Tempo de estudos: 10 – 12 semanas
•	 Turmas fechadas, máximo 13 alunos
•	 Duração mínima: 10 – 12 semanas

Cambridge FCE

Cambridge CAE
•	 Avançado
•	 Tempo de estudos: 10 – 12 semanas
•	 Turmas fechadas, máximo 13 alunos
•	 Duração mínima: 10 – 12 semanas

Text goes hereText

The best way to improve your 
English is to use it all the time. 

Cursos da Impact

IELTS/Further Studies Prep

Cambridge FCE & CAE

Idade mínima para todo os estudantes do Impact English College é de 18 anos

Estrutura dos cursos da Impact

Duração Mínima

•	 Inglês	Geral:	2	semanas
•	 	Inglês	Extremo:	10	semanas
•	 	Inglês	para	Barista/Café:	5	semanas
•	 	IELTS/Inglês	Preparatório:	5	semanas
•	 	Inglês	para	Negócios:	5	semanas
•	 	FCE/CAE:	10	–	12	semanas

Horários de funcionamento

•	 	De	segunda	a	sexta-feira	das	8h15	às	
18h

•	 	Duração	das	aulas:	20	horas	semanais		

Horários das aulas

•	 Inglês	Geral	(níveis	pré-intermediário	ao	
avançado):	8h20	às	13h15

•	 Inglês	Geral	(nível	elementar)	e	demais	
cursos:	13h20	às	17h45

•	 Intermediário+/Intermediário Superior
•	 Tempo de estudos: 5 semanas
•	 Turmas fechadas, máximo 12 alunos

•	 Conclusão bem-sucedida do programa 
Inglês para Barista/Café

•	 Estágio por 2 semanas
•	 Consulte o panfleto sobre Iniciação como 

Barista para maiores informações

Inglês para Barista/Café

Programa de Iniciação como Barista

informações sobre os cursos

WEEks 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ElEmEntary prE-IntErmEdIatE IntErmEdIatE uppEr-IntErmEdIatE advancEd

GEnEral EnGlIsh

ExtrEmE EnGlIsh

BarIsta/caFÉ EnGlIsh

IElts/FurthEr studIEs

BusInEss EnGlIsh

FcE

caE

*O progresso do aluno dependerá do seu desenvolvimento individual e a 
passagem para o próximo nível não é garantida apenas pela quantidade de 
semanas estudadas. 
Aceitação e posicionamento em qualquer um dos cursos dependerão do 
exame de entrada ou dos resultados da verificação de nível. 
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 • Elementar Extra 
Ainda mais práticas 
sobre os fundamentos 
básicos da língua 
inglesa.

 • Aulas de Pronunciação

 • Aulas de Gramática 
Melhore sua precisão 
e compreensão da 
gramática. 

 • Aulas de Conversação
 • Auxílio nos Estudos

 • Singlish (música + 
Inglês)

 • Prática para TOEIC
 • Auxílio nos Estudos
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 • Aulas de Conversação  
Coloque em prática as 
suas habilidades com 
o Inglês.

 • Aulas de Pronunciação  
Solte a língua nas 
pronúncias em Inglês.

 • Clube do Explorador 
14h – 16h Visite 
museus, galerias, 
centros esportivos 
de Melbourne. Esta 
atividade está sujeita a 
baixos custos. 

 • Singlish  
Ótima prática em ouvir 
e cantar com estudantes 
de diversas turmas. Que 
outra melhor forma há de 
praticar se não “Cantando 
em Inglês?”

 • Auxílio nos Estudos

 • Auxílio nos Estudos 
Nossos qualificados 
professores estarão 
disponíveis durante 
horários pré-determinados 
para auxiliá-lo com as suas 
dúvidas. 

 • Atividade Especial
* Todas as atividades e conteúdos estão sujeitos a alterações.
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Text goes hereText Atividades, localização e Inglês apenas

Impactivities

Aulas Extras na Impact: A escola organiza 
aulas gratuitas e animados encontros 
sociais de manhã e a tarde. A maioria das 
atividades é preparada pelos professores 
da Impact. Passeios ao redor de Victoria 
durante os finais de semana são 
oferecidos.               

Eventos Sociais Anuais da Impact: 	Os 
estudantes irão praticar o Inglês e se 
divertir muito durante nossos eventos 
sociais! Nós temos ótimas festas para 
estudantes, participação em importantes 
eventos esportivos e celebrações mundiais, 
piqueniques e muitos mais! 

Pacote de Trabalho: Quando solicitado, um 
pacote de informações é disponibilizado 
sobre preparação de currículo, linguagem 
e técnicas para entrevistas de emprego, 
atendimento ao cliente, rotinas de 
trabalho australianas, regulamentações e 
informações sobre viagens. 

Todos os estudantes devem 
falar sempre apenas em 

Inglês na escola em 
qualquer ocasião!

Os estudantes que quebrarem essa 
regra antes ou durante os períodos 
das aulas serão dispensados das 

classes pelo o resto do dia. Os 
alunos que não cumprirem a regra 

depois dos períodos das aulas não 
poderão frequentar a aula no dia seguinte. 

Por favor, lembre-se disso até mesmo 
quando estiver nas escadas, no banheiro ou 

falando ao telefone. 

Sophie & Tito Impact tem uma ótima 
estrutura que nos fornece o ambiente 
perfeito para aprender e fazer amigos. Nós 
temos uma cafeteria aonde vamos para 
começar a dia com cafés fresco feitos pelos 
próprios alunos do curso de Barista 
da Impact. A biblioteca tem 
uma ótima variedade de 
livros e revistas; e 
computadores e 
internet gratuita 
(Wi-Fi) estão 
disponíveis 
em todos 
os andares. 
Nós sempre 
almoçamos 
juntos na sala 
dos alunos!
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exam centre

Text

CRICOS: 00184J
www.carrickeducation.edu.au

CRICOS: 02887F
www.kbs.edu.au

CRICOS: 02047B
www.sae.edu

CRICOS: 01534F
www.endeavour.edu.au

CRICOS: 01590J
www.mibt.vic.edu.au

CRICOS: 01505M
www.angliss.edu.au

CRICOS: 00012G
www.holmesglen.edu.au

CRICOS: 00724G
www.nmit.edu.au

CRICOS: 02047B
www.qantm.com.au

CRICOS: 01218G
www.kangan.edu.au

CRICOS: 00723J
www.pivot-point.edu.au

CRICOS: 02386E
www.jmcacademy.edu.au

Convênios, Centro de Exame e Instalações

Nosso sistema de ingresso direto 
oferece aos alunos da Impact 
extraordinárias oportunidades de 
estudos nas melhores instituições de 
ensino de Melbourne. 

A conclusão satisfatória na Impact English 
College do curso requisitado lhe permitirá 
entrar em cursos técnicos e superiores 
nas instituições conveniadas sem se 
preocupar com a nota do IELTS. 

Impact Exam Centre 

Instalações

Instituições conveniadas

A Impact Exam Centre é o lar da Central 
de Exames de Cambridge em Melbourne 
(Melbourne Cambridge Exam Centre), além 
de ser o Centro Autorizado para Aplicação de 
Testes TOEIC (Authorised Public TOEIC Testing 
Centre). Estudantes da Impact, de outras escolas 
e candidatos autônomos podem realizar seus 
exames de Cambridge e TOEIC aqui. 

www.impactenglish.com.au/
cambridgeexamcentre

Impact English college
level 5/620 Bourke street
melbourne vIc 3000
australia
t. (6 13) 9670 2840
F. (6 13) 9670 2896
E. info@impactenglish.com.au
W. www.impactenglish.com.au
crIcOs provider code: 02995B

   Ayako, Japan: 
 I love the   
Barista 
course! 

  Remy, France: 
  Impact is  
the best   

place to be!


