Informaҫões sobre a escola

Direҫões:

Aprender inglês pode ser muito divertido no…

Nós acreditamos que aprender inglês pode ser muito
divertido!

English
Language
Learning
Center

O ELLC conta com professores graduados, experientes e
altamente qualificados para oferecer a você o melhor do
ensino em inglês. Nossos profissionais realmente se
importam com seus alunos individualmente, e nossas
pequenas turmas criam um ambiente descontraido, o que
estimula o aprendizado e participaҫão de cada aluno em
sala de aula.

Aulas Particulares
Nós oferecemos aulas particulares para ajudar você com:












Elementary
Middle School
High School
SAT, ACT English Preparation
Aperfeiҫoamento na escrita
TOEFL
Adult Lessons
Inglês para negócios
Reduҫão de sotaque
Teste para cidadania

Preҫo da aula particular: $30 por hora





Matrículas abertas o ano todo

Shopping Center.



Professores altamente qualificados

Para mais informaҫões sobre direҫões, favor ligar



O English Language Learning Center, LLC, está
localizado na 2800 Canton Rd., Suite 1300,
Marietta, GA, 30066, na esquina da Canton

Pequenas turmas para uma
maior participaҫão de cada aluno

Highway com a Piedmont Rd., no Piedmont Village

ou consultar on-line.

www.englishcenter.org

Ensinamos alunos
nacionalidades

de

todas

2800 Canton Rd.,
Suite 1300
Marietta, GA 30066

Venha para o ELLC e comece hoje
mesmo a aprender inglês!

www.englishcenter.org

Diretora
Sherrie Lilge
(770)355-5569

as

Matrículas:

Horário das classes



Você pode se matricular a qualquer hora,

Aulas oferecidas no turno da manhã e

Níveis:

não precisa esperar pelo comeҫo de uma

noite. Às segundas e quartas ou às



Níveis 0 – 3 Iniciante

nova turma.

terҫas e quintas, duas horas por dia,
durante dois dias na semana.



Níveis 4 – 7 Intermediário

Você tambem tem a opҫao de



Níveis 8 – 10 Avanҫado



Novas turmas comeҫam em Agosto,
Janeiro e Junho.



Summer Camp- Junho e Julho na parte da
manhã.

acrescentar aulas de conversaҫão, ou
ainda ter aulas de manhã e a noite se
quiser.

Aulas Particulares: Crianҫas e adultos $30 por hora

Preҫos:
O pagamento de cada mensalidade é feito no
primeiro dia de aula de cada mês. Duas aulas
semanais de 2 horas custam aproximadamente
$128.00 por mês. O preco é baseado em um
valor de $8 dólares por hora de aula.

Materiais

Turno da manhã:
Segunda a quinta: 9am – 11am
11am – 1 pm
Sextas: aulas de conversaҫão e
pronúncia
9am – 11am
11am – 1 pm
Sábados: Ligue para marcar
Turno da noite:
Segunda a quinta: 7pm as 9 pm

O material necessário para cada nível pode ser
comprado na própria escola, e o preҫo de cada

Descriҫao do curso:

livro varia de acordo com o nível de cada

English Language Learning Center

classe.

trabalha com um eficiente método para
ensinar voce a desenvolver a sua
gramática, leitura, fala, escuta, escrita,

Aulas para teste de cidadania

vocabulário e tambem aprender as gírias

Classes oferecidas 3 sábados por mês de

mais usadas pelos americanos.

9:00am às 12:30 am. Entre em contato
conosco para mais informaҫões

Conversaҫão e pronúncia:
Classes para todos os níveis

Teste de qualificaҫão:
Antes de iniciar as aulas, um teste de qualificaҫão
deverá ser feito para melhor determinar o seu
nível de conhecimento.
O preҫo do teste é $15. Não espere! Entre em
contato conosco hoje mesmo para marcar o
seu teste, e abra as portas para o seu futuro
falando inglês!

.

Depois de ter frequentado diferentes escolas
de inglês nos Estados Unidos e não
aprender quase nada, encontrei o ELLC e
foi a melhor coisa que me aconteceu! Hoje
posso afirmar que todo o inglês que
aprendi foi no ELLC. Antigamente eu não
conseguia me comunicar com as pessoas,
e nem mesmo atender ao meu próprio
telefone quando recebia uma ligaҫão em
inglês.
Tudo o que aprendi no ELLC me deu base
para realizar meu sonho de fazer uma
faculdade nos Estados Unidos. Hoje estou
fazendo o meu curso de enfermagem e
devo muito do que aprendi ao ELLC.
Obrigada Sherrie por tudo!!
Patricia, Belo Horizonte and Smyrna/Ga

