
Líder no ensino da língua inglesa em Brasília há mais de cinco décadas

Equipe acadêmica altamente qualifi cada

100% dos professores com profi ciência certifi cada

Expertise na seleção dos melhores materiais didáticos disponíveis no mercado

Preparação para os exames Cambridge aplicados em nossas unidades

Única escola de inglês em Brasília reconhecida pela Embaixada Americana

Viagens e intercâmbios

Única instituição no Brasil com um Makerspace Bilíngue

DIFERENCIAIS

www.thomas.org.br
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Já está cientifi camente comprovado que a criança bilíngue se diferencia da monolíngue em 
aspectos que transcendem o conhecimento linguístico. Além de entender melhor a sua própria 
língua e cultura, a criança bilíngue demonstra maior desenvolvimento cognitivo e mais fl exibilidade 
para lidar com situações desconhecidas e acolher o multiculturalismo.

O Thomas Bilíngue é um programa com foco em conteúdos acadêmicos.  O aluno desenvolve o 
seu inglês ao mesmo tempo em que reforça e amplia os seus conhecimentos de artes, ciências, 
matemática, estudos sociais e linguagem, por meio de uma carga horária estendida. Trata-se de 
uma imersão no idioma tal como acontece nas salas de aula nos países de língua inglesa, com 
materiais didáticos apropriados para esse contexto. Há também um grande enfoque em tecnologias 
educacionais contemporâneas e no desenvolvimento das competências essenciais para o Século 
XXI, tais como a colaboração, a comunicação, a criatividade e o pensamento crítico.

O PROGRAMA

“Além de aprender inglês, 
minha fi lha desenvolveu 
habilidades de colaboração 
e convivência. As aulas são 
muito estimulantes.”

BEATRIZ, MÃE DA FLORA

“Meu fi lho adora os projetos 
realizados em sala. Ele está 
muito feliz e motivado. Eu 
consigo ver o seu crescimento 
no aprendizado do inglês e 
dos conteúdos.”

FÁBIO, PAI DO DAVI

6 HORAS-AULA SEMANAIS

Alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

2º e 3º ano
• Aulas às segundas, quartas e sextas-feiras.
• Horário: das 11h às 12h40 ou das 13h20 às 15h.
*Ofereceremos acompanhamento, no horário do almoço, para famílias 

que aderirem ao pacote específi co na cantina.

4º e 5º ano
• Aulas às terças, quintas e sextas-feiras.
• Horário: das 11h às 12h40 ou das 13h20 às 15h.

PÚBLICO-ALVO

CARGA HORÁRIA

PASSEIOS
TEMÁTICOS

OFICINAS DE
GASTRONOMIAPROJETOS CONTAÇÃO DE 

HISTÓRIAS

ÓCULOS DE 
REALIDADE VIRTUAL TABLETS

LITTLEBITS

BLOCOS DE 
MONTAR

OSMO SPHERO

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

RECURSOS E TECNOLOGIAS MODERNAS

ATIVIDADES 
MAKER 

ATIVIDADES 
CULTURAIS 

EXAMES DE 
CAMBRIDGE


