
 



   



 

 

Ensinar um idioma é muito mais que mostrar os significados 
dos termos, é preciso conduzir o aluno para uma nova forma 
de perceber o mundo, uma nova forma de se relacionar com 
ele através da linguagem. Por isso, na Minds o aluno tem um 
ensino dinâmico e multidisciplinar, atento às principais 
necessidades e preparado para passar segurança no contato 
com o idioma. 

 

Seu nome é derivado de "Mentes", palavra que relaciona a intelecto e raciocínio, porque 
afinal é nisso que consiste a proposta de ensino Minds: você pensar e raciocinar 
utilizando as normas e critérios de um novo idioma. 

 

Afinal, acima de tudo, queremos o aprendizado de uma nova língua seja uma 
experiência positiva e encorajadora. Em pouco tempo de curso, o aluno já se sente apto 
a enfrentar desafios e acelerar seu crescimento pessoal e profissional. Esse resultado,  
no entanto, só é possível por conta de uma metodologia moderna criada e validada nos 
mais de sete anos de história. 

 
Criada em 2007, na cidade de Porto Alegre no Rio Grande do 
Sul, a Minds English School é uma proposta de inovação no 
ensino de inglês. Em 2008 a Minds abriu as portas para 
empreendedores que quisessem participar da empresa e 
assim começa a franquear. Esse papel de linha de frente 
rendeu, para a marca, a rápida expansão que possibilitou a 
inauguração de mais de 70 franquias no Brasil todo. 
Percebemos o quanto era necessário modernizar o papel da 
escola de idiomas e alinhar os processos com as necessidades 
de cada aluno. É com esses valores que renovamos nosso 
compromisso a cada dia. 

 



 
 

 

 

O CURSO REGULAR FLEX da MINDS ENGLISH SCHOOL é o único, no Brasil e na 

América Latina, a oferecer aprendizagem com aprimoramento no período proposto do 

curso, que tem DURAÇÃO DE 18 MESES. O que diferencia o nosso curso? 

- Corpo docente qualificado, incluindo professores experientes e nativos de língua 
inglesa; 
- Ênfase na conversação desde o início do curso; 
- Horários programáveis pelo próprio aluno, os quais permitem que o aluno os concilie 
com a agenda da escola; 
- Grupos reduzidos em sala de aula, entre 1 e 6 alunos, facilitando em sala a dinâmica 
de aprendizagem; 
- Material didático tradicional ou 100% digital são as opções para cada necessidade do 
aluno; 
- Plataforma de ensino com Inglês Internacional, ou seja, tanto britânico quanto 
americano, a qual contribui para a ampliação das possibilidades de comunicação; 
- Certificação Internacional TOEIC (Test of English for International Communication), 
uma das mais requisitadas no mundo corporativo, pode ser retirada na Minds, pois 
somos habilitados pela ETS; 
- Metodologia eficaz que aborda o sistema natural de ensino, o qual possibilita a 
alfabetização em inglês, tendo como base a mnemotécnica; 
- Nosso aluno é matriculado em rede nacional, diferencial que permite ao aluno 
agendar suas aulas em qualquer unidade do país, prosseguindo o seu curso com mais 
facilidade e satisfação, devido ao nosso sistema de padronização; 
- Cronograma do curso dividido em 4 módulos. Básico, Intermediário e Avançado – 
duração de 4 meses cada. O módulo de Aprimoramento dura 6 meses. A carga horária 
varia entre 2 e 4 aulas semanais, dependendo do módulo. 
- Horário amplo de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 08h às 21h; aos sábados, 
das 09h às 14h (horário de funcionamento em Florianópolis); 
- Matrículas abertas o ano todo, ou seja, o aluno pode se matricular em qualquer 
perído do ano, independente de ser início de semestre. Este é um dos grandes 
benefícios do curso regular. 

Em Florianópolis, funcionamos desde 2007, na Av. Hercílio Luz, n. 818, Centro. 
Fone: 3209-7850. Para maiores informações acerca de quem somos e da nossa história, 
cursos, unidades, acesse: www.mindsidiomas.com.br . 

http://www.mindsidiomas.com.br/


 

 
 

 

 
 

Aprendizagem rápida 
 

O curso tem a duração de 18 meses, com adoção de uma metodologia diferenciada, o que 

proporciona a você uma velocidade de aprendizagem rápida, prezando sempre pela qualidade. 
 

Ênfase em Conversação 
 

Dando prioridade à conversação, a MINDS oferece a você o aperfeiçoamento e a fluência na 

língua inglesa, proporcionando facilidades e vantagens no seu dia-a-dia. 

Horários Semiflexíveis 
 

Você poderá escolher em quais horários terá suas aulas das 08h00 às 22h00 de segunda a sexta 

e aos sábados das 09h00 às 14h00. O aluno poderá marcar suas aulas por telefone, via Internet 

ou até mesmo pessoalmente procurando conciliar a sua própria agenda com a agenda da escola. 
 

Grupos Reduzidos 
 

Aqui você terá aula em grupos com no máximo 06 alunos (aulas de unidade) e grupos com no 

máximo 12 alunos (aulas complementares), tornando a aula mais produtiva, podendo ter aulas 

individuais caso os horários não concilie com de outros alunos. 
 

TOEIC (Teste de Proficiência Internacional) 
 

A Minds oferece a você a oportunidade de fazer o TOEIC (Test Of English for International 

Communication), o teste mais utilizado no mundo, o qual pertence à mesma organização que 

administra e elabora os testes TOEFL e GMAT. O TOEIC é um teste de proficiência em inglês, de 

reconhecimento mundial, que fornece a quem o realiza um diagnóstico de suas habilidades na 

língua inglesa. Hoje, são mais de 5.000 empresas que o utilizam o em seus processos de seleção 

e recrutamento. 



 

 
 
 

Aulas de Unidade 
 

São aulas regulares feitas uma vez por semana (quando iniciante), com duração de uma hora 

cada, em que o aluno adquirirá conhecimentos práticos para o aprendizado do idioma. A 

preparação das unidades é imprescindível para que haja o aproveitamento necessário. 
 

Em sala: O professor trabalhará a gramática juntamente com a unidade memorizada e irá 

corrigir e tirar dúvidas da mesma. Este procedimento é feito a partir da primeira aula, sempre 

enfatizando a conversação e o raciocínio da língua inglesa. Recomendamos ao aluno que tente 

ao máximo se expressar em inglês para estimular e agilizar o aprendizado, pois o aluno ficará 

mais familiarizado com o idioma por sempre estar em contato com a língua inglesa. 
 

Lab. Class (livro I) 
 

Os alunos terão além das aulas de unidade uma aula de uma hora no laboratório multimídia por 

semana e serão orientados por um professor que desenvolverá a aula envolvendo situações 

práticas do cotidiano, pronúncia e vocabulário. 
 

Spin Conversation Class (primeira metade do livro II) 
 

Aulas com duração de uma hora onde o aluno desperta para o uso de suas habilidades em ouvir, 

falar, ler, escrever e interpretar o idioma inglês em situações práticas. 
 

Joy Conversation Class (a partir da segunda metade do livro II) 
 

Aulas com duração de uma hora nas quais o aluno terá contato com a língua inglesa em forma 

de diversão, através de técnicas teatrais, análises de letras musicais, atividades interativas, 

jogos, karaokê, etc. Todos fazendo uso T.P. R (Total Physical Response). 
 

Basic, Intermediate e Advanced Conversation Classes (a partir da segunda metade do 

livro II). 

Filmes, reportagens, documentários, Jogos, música, listening (exercícios de compreensão 

auditiva), interpretação de texto (oral e escrito) e Internet. Nestas aulas o aluno adquire mais 

flexibilidade quanto ao uso de suas habilidades em ouvir, falar, ler, escrever e interpretar o 

idioma inglês, assimilando o novo vocabulário em diversas situações práticas e desenvolvimento 

do inglês internacional (Britânico e Americano). 
 

Upper (após término do livro III) 
 

São aulas com duração de 02 horas, oferecidas após a unidade 36 em que o aluno desenvolverá 

e ampliará o seu aprendizado e servirá para colocar realmente em prática todo o conteúdo 

acumulado no decorrer dos três livros, através de um aprofundamento nos conhecimentos e 

habilidades de um segundo idioma. 



 

 

CURSOKIDS & TEENS* 
 

Objetivo 
 

Especialmente elaborado para crianças a partir dos 9 anos, o curso direciona pré- 

adolescentes e adolescentes a desenvolverem de maneira lúdica o aprendizado do idioma, 

abordando valores éticos que os preparem para todas as etapas da vida. 
 

Duração 
 

Em quatro anos de curso, os alunos aprendem de forma divertida e natural com uma mecânica 

que permite criar situações do cotidiano como ocorre em países que falam inglês. 
 

Método 
 

Abordagem comunicativa, através de games, óculos 3D, lousa interativa e atividades dinâmicas 

para que o aluno esteja sempre interessado e motivado no ensino do segundo idioma. 

 
 

Módulo 1- KIDS: What I like the most. 
 

As aulas dinâmicas estimulam a sociabilidade e o aprendizado natural, utilizando o vocabulário 

do dia a dia do aluno. No primeiro ano, ele começa seu aprendizado com desenhos 3D, games, 

quizzes, atividades manuais e outras formas de interação. 
 

Módulo 2- JUNIOR: The world around. 
 

O segundo ano prepara o aluno para viver em um mundo globalizado. Por meio de assuntos 

sobre a vida social, instigamos o pensamento lógico com simulações reais em diversas situações 

como viagens, esporte, internet, família, etc. 
 

Módulo 3- HIGH: We make the difference. 
 

Através de aulas motivadoras e temáticas, no terceiro ano, queremos fortalecer as 

características individuais do aluno para que, ao desenvolver suas habilidades comunicativas, ele 

possa aprender o inglês em tempo real potencializando o seu futuro acadêmico. 
 

Módulo 4- TOP TEENS: 
 

Aprimoramento das quatro habilidades comunicativas, trabalhadas nos anos anteriores através 

de um conteúdo mais avançado. 



 

 

 

O Curso 
 

 

 

O Curso Hospitality foca na aquisição e prática da língua inglesa, através de situações 

que fazem parte do dia a dia de pessoas que querem utilizar o inglês para turismo. Com 

aulas teóricas, práticas e de conversações, os alunos desenvolvem o domínio necessário 

do inglês para falar com segurança quando interagem com atendentes, clientes e 

colegas de trabalho. 
 

Metodologia 
 

 

 

O curso Hospitality da Minds tem duração de 6 meses. As aulas têm 2hr de duração e 

acontecem semanalmente, com horários fixos. Nas aulas o aluno terá contato com 

vocabulário, estrutura do idioma, atividades para desenvolver as habilidades de escrita, 

leitura, fala e compreensão auditiva, tudo baseado em situações que fazem parte do dia 

a dia de pessoas que estão em viagem e profissionais da área de turismo, hotelaria e 

áreas afins, por exemplo: fazendo check-in, fazendo check-out, atendendo hospedes ao 

telefone, atendendo clientes em um restaurante, dando orientações a turistas, etc. 

 

Material Didático 
 

 

 

O curso de Hotelaria da Minds dispõe de material didático próprio e exclusivo, escrito 

por professores e especialistas onde o mesmo é estruturado na metodologia de ensino. 

Esse cuidado com a elaboração e produção dos livros utilizados é fundamental para 

alinhar o conteúdo trabalhado na sala de aula. 
 
 



 

 

MINDS FLORIANOPOLIS – CENTRO 
 



 

 

ALGUNS PARCEIROS A NÍVEL REGIONAL E NACIONAL 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

PATROCINADORA OFICIAL 
 

 
 

NOSSO GAROTO PROPAGANDA 
 



 

São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

 

 
 

Recife e Região Metropolitana Belém São Luís 

Manaus Belém Porto Alegre e Região Metropolitana 

João Pessoa Maceió SALVADOR 

* Conheça todas as nossas unidades no país, acessando: www.mindsidiomas.com.br 

http://www.mindsidiomas.com.br/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINDS ENGLISH SCHOOL: O INGLÊS DE VERDADE 
 
 
 
 

Minds Florianópolis 
Av. Hercílio Luz, 818, Centro - Florianópolis – SC 

48 3209.7850 

mindsfloripa@mindsidiomas.com.br 

www.mindsidiomas.com.br 

mailto:mindsfloripa@mindsidiomas.com.br
http://www.mindsidiomas.com.br/


 

 



 

 



 

 


