
   

 

 
 

 

Nossa Empresa 
Fundada em 2000  Líderes em 
Negócios Globais  Educação   

Coaching  Consultoria  
Treinamento 

 

Nossa Localização  
Topo do ranking das Empresas 

Internacionais  Área 
metropolitana de médio porte   

Clima ameno  Comunidade 
premiada pela qualidade de 
vida  Natureza  Recreação      

Acessível 

Inglês 
Programa de imersão 

Comunicativo   Prático  Para 
Negócios  Geral  Acadêmico 

 Sensibilização Cultural  

Fale Inglês 70% ou 
mais durante cada aula, 

pausas e atividades fora da 
sala de aula 

Preparação aos testes: IELTS  
TOEIC ®  TOEFL ®  Eiken 

Número de horas total de 
imersão   

46 horas ou mais por 
semana 

Nossos professores de Inglês 
Certificados  Especialistas 

Interculturais  Relacionais  
Estratégicos 

30 anos de experiência 
no ensino de alunos de diversas 

culturas, países, indústrias e 
propósitos 

Acima de 245 empresas 
internacionais representando 24 

países 
 

  

   

www.visionsmadereal.com 
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Greenville, SC, USA 

Treinamento em 
Sensibilização Intercultural 
e Gestão | Coaching para 
Executivos  
Especialistas  Perspicazes  
Estratégias para 
desenvolvimentos de 
relacionamentos interpessoais 
e de negócios  Personalizado 
 Plano de Desenvolvimento 
IndividualizadoTM (IDP) 

     

 
  
  

  

 

Imersão Cultural 
Ambiente Internacional  

hospitaleiro  Cultura do Sul 
Americano  Diversidade  

Artes e Entretenimento 

Ligue 1.864.558.0598 

  
   



 

   

 

 

As taxas e Materiais 
Taxa de inscrição 
Apostilas, CDs e | ou DVDs - Todos os 
livros, materiais, CDs, DVDs para um 
nível geral, Inglês Acadêmico ou para 
negócios 
Entre em contato conosco ou acesse na Web 
para conferir preços atualizados 
Ligue / WhatsApp 1.864.558.0598 | 
www.visionsmadereal.com 

 
Total de horas-aula = 27,00-29,25 horas por semana 
 
Total de horas de imersão (classe + suporte de auto-
estudo + pausas para conversas + refeições + 
atividades) = 46,00-53,25 horas por semana. 

 

Acomodações 
Hotel – 
Permanecia 
extendida 

Café da manhã, 
happy hour, espaços 
de negócios e lazer 

Hotel – Executive Café da manhã, 
reunião social de 
noite, espaço de 
negócios 

Hotel de 4 
estrelas 

Café da manhã 

Home Stay 
(somente 
programas para a 
juventude) 

Café da manhã, jantar, 
transporte 

Corporate 
Apartments 

Locação de curto 
prazo, mobilados e 
sem mobília, 
localizado perto da 
escola 

Entre em contato conosco ou acessar na Web 
para ver preços atualizados 
Ligue / WhatsApp 1.864.558.0598 | 
www.visionsmadereal.com 
 
Serviços 
TOEIC ® Teste de leitura e de compreensão 
Traslado do Aeroporto  Internacional 
Greenville-Spartanburg (GSP) de cortesia 
Seguro de Saúde 
Correio express 
Entre em contato conosco ou acessar na Web 
para ver preços atualizados  
Ligue / WhatsApp 1.864.558.0598 | 
www.visionsmadereal.com 
 

Programas de 
imersão em 
Inglês 

Horas por semana 

Imersão particular 
& grupo 46 horas | semana 

Imersão particular 46 horas | semana 
Imersão meio dia 
grupo e particular 29 horas | semana 

imersão particular 
tempo parcial 23 horas | semana 

Aulas Particulares 
1 or 2  mínimo por 
semana 

Coaching 
Executivo 
Mundial 

Por hora ou por 
mês 

Entre em contato conosco ou acessar na 
Web para ver preços atualizados 
Ligue / WhatsApp 1.864.558.0598 | 
www.visionsmadereal.com  

Outros Programas de Imersão em Inglês 
Imersão em Inglês para jovens também esta 
disponível para os programas de esportes e 
acadêmicos na Primavera, Verão e Inverno 
Aventura Imersão em Inglês também está 
disponível para passeios turísticos e culturais 

Domingo 
14.00 – 18.00 
Chegada do estudante. 
Registro no hotel 
 
18.00-19.00 
Boas-Vindas, Introdução e 
Orientação 
 
19.00 – 20.30 
Jantar de boas vindas para 
todos os estudantes 
 
20.30 
Fim da Noite 
 
*Não há jantar ou atividade 
planejados na quarta-feira à noite. 
 
Calendário anual de datas de 
início do programa e prazos de 
inscrição disponíveis em 
www.visionsmadereal.com 
 

Segunda-feira - quinta-
feira 
06.30 – 08.15 
Café da manhã 
 
08.30 - 10.00 
Lição 1: Falar e Ouvir 
 
10.00-10.15 
Intervalo da manhã 
 
10.15-11.45 
Lição 2: ler e ouvir 
 
12.15-13.15 
Almoço 
 
13.15-14.00 
Auto-estudo | Aula 
Particular 
 
14.00-15.30 
Aula Particular | auto-
estudo 
 
15.30-15.45 
Pausa à tarde 
 
15.45-17.15 
Seminário em Grupo | Aula 
Particular | Auto-estudo 
 
17.15-18.30 
Pausa noite 
 
18.30-21.00 
Jantar e atividade noturna* 

Sexta-feira 
06.30 - 08.15 
Café da manhã 
 
08.30 - 10.00 
Lição 1: Falar e Ouvir 
 
10.00-10.15 
Intervalo da manhã 
 
10.15-11.45 
Lição 2: ler e ouvir 
 
12.15-13.15 
Almoço 
 
13.15-14.00 
Auto-estudo | Aula 
Particular 
 
14.00-14.45 
As avaliações semanais ou 
Finais | Aula Particular | 
Auto-estudo 
 
14.45-15.30 
As avaliações semanais ou 
Finais | Aula Particular | 
Auto-estudo 
 
15.30 
Fim de Semana | Partida 

Imersão em Inglês para Negócios | Imersão em Inglês Geral | Imersão em Inglês Acadêmico 

Programação diária e semanal 

http://www.visionsmadereal.com/

