


A SKILL IDIOMAS 

 Fundada em 1973 (41 anos de mercado); 

 Mais de 200 unidades no Brasil; 

 150 mil alunos anualmente; 

 Uma das maiores redes de Idiomas do país; 

 Premiações por alta qualidade em franquias; 

 2000 mil empresas conveniadas. 



METODOLOGIA 

• A metodologia comunicativa, aliada à equipe pedagógica treinada 
constantemente e ao material didático exclusivo, garante o 
aprendizado com eficiência e rapidez; 

• Todos os cursos oferecidos pela SKILL proporcionam ao aluno 
resultados práticos, a curto prazo nas seguintes áreas: 

Expressão Oral: Capacidade de falar fluentemente; 

Compreensão Auditiva: Entender o idioma falado fluentemente; 

Expressão Escrita: Capacidade de comunicar-se por escrito; 

 Leitura: Capacidade de ler e entender um texto escrito; 

Conhecimento Gramatical: Assimilar as estruturas gramaticais. 



CURSO KIDS 

• Toda criança nasce pronta para desenvolver novas 
habilidades, e é importante incentivar tal 
desenvolvimento; 
 

• Para alunos de 4 a 9 anos, a Skill oferece o Curso 
Kids; 
 

• O curso estruturado com aulas dinâmicas e 
educativas que tornam o aprendizado divertido e 
muito educativo.  

 



CURSO JUNIOR 

• Seja na hora do lanche, no vídeo game ou até mesmo 
na escola, o inglês é uma língua universal e está 
presente no cotidiano de qualquer adolescente; 
 

• o Curso Junior da Skill oferece aulas que respeitam e 
aproveitam a vivência do cotidiano do aluno.; 

 

• Jogos e atividades promovem a conversação, escrita e 
leitura, e colocam os interesses e experiências dessa 
faixa etária como pano de fundo para o aprendizado 
do novo idioma. 



CURSO ADULT BASIC 

• Jovens e adultos que estão começando a aprender o inglês, ou até 
mesmo para aqueles que querem retomar os estudos, podem 
contar com o Curso Basic da Skill; 
 

• Mais do que trazer o universo cotidiano para o aprendizado, no 
curso Basic o aluno vivencia o idioma dentro da sala de aula 
através de atividades com foco no uso da língua de forma prática. 



ADULT INTERMEDIATE AND ADVANCED 

• A ampliação do repertório linguístico é um 
passo fundamental para que o aluno tenha 
sucesso em qualquer contexto social e atinja 
um nível avançado na língua inglesa; 

 

• Alto nível em um idioma é sinônimo de um 
repertório linguístico amplo, e de ser capaz 
de se comunicar com grande precisão. Os 
cursos Intermediate e Advanced  preparam 
os alunos para esse desafio. 



CURSO SKILL IN BUSINESS  

• O dia a dia corporativo exige que a comunicação em Inglês seja 
eficiente em diversas áreas; 

•  No curso Skill in Business, o ensino é voltado especialmente 
para o profissional envolvido com a área comercial, financeira, 
marketing, recursos humanos, produção, logística, 
planejamento estratégico e atendimento ao cliente. 

 

 



Outros Idiomas na Skill 



HORÁRIOS  FLEXÍVEIS 

• As aulas seguem o ritmo, interesse e 
necessidades específicas de aprendizado; 
 

• Nesta modalidade o aluno tem a flexibilidade de 
ter aulas conforme sua conveniência, nos 
períodos da tarde e noite; 
 

•  Poderá avançar o curso tendo mais aulas 
durante a semana, ou interrompê-lo devido a 
compromissos. 



• Material didático próprio, desenvolvido dentro das 
mais modernas tecnologias de ensino da atualidade; 

• Livro Texto, English Pen, CD Multimídia, Caderno de 
Exercício e Pastas Personalizadas; 

• A tecnologia da English Pen para tornar o 
aprendizado melhor, mais fácil e rápido. A English 
Pen, uma das ferramentas mais inovadoras do 
mercado, ajuda o aluno a se aperfeiçoar na escuta e 
pronúncia da língua de forma simples e divertida! 

 

MATERIAL DIDÁTICO 



A SKILL GRAÇAS 



A SKILL GRAÇAS 
Sala de Aula 

Laboratório Multimídia Sala de Cinema 

Aulas na Cozinha 



A SKILL GRAÇAS 

Sala de Aula para Crianças 

Sala de Aula para Crianças 



A SKILL GRAÇAS OFERECE: 

• Biblioteca; 

• Sala de cinema; 

• Oficina cultural; 

• Laboratório de Multimídia; 

• Plantão de Dúvidas; 

• Aulas de reposição sem custo; 

• Cursos Regulares e Intensivos; 

• Curso de imersão; 

• Professores altamente qualificados. 



SKILL IDIOMAS GRAÇAS 



SKILL IDIOMAS GRAÇAS 

• Skill Idiomas – Unidade Graças 

 

– Rua das Graças, 345 | Graças | Recife-PE 

– Fones: (81) 3222.3755 / 3088.4779 

– E-Mail: gracas@skill.com.br 

– Nosso Site: www.skillgracas.com.br 

mailto:gracas@skill.com.br
http://www.skillgracas.com.br/

