
ENGLISH
IN-COMPANY



Estamos felizes em apresentar as opções de 
cursos de inglês English In-Company da 
Yellow Idiomas. Os cursos são 100% 
customizáveis às necessidades da sua 
empresa e de seus colaboradores. Dessa 
maneira, podem ser ajustados

● o objetivo e os assuntos das aulas;
● a carga horária;
● a duração do curso;
● os recursos;
● e muito mais

English In-Company



Conheça a Yellow Idiomas
A Yellow foi fundada em 2013 por Roberta Sandes, professora de inglês e tradutora 
com mais de 25 anos de experiência e seu marido, Urs Karl, administrador com 
mais de 20 anos de experiência trabalhando em bancos suíços e empresas 
multinacionais. A empresa é 100% independente e controlada pelos fundadores.

A Yellow Idiomas está 
embarcada no 

ecossistema do
Porto Digital desde 

2015

Durante quatro 
semestres consecutivos, 
executamos cursos de 
inglês promovidos pelo 

Porto Digital

+800 certificados de 
capacitação em língua 
inglesa emitidos para 
profissionais de TIC e 

Economia Criativa

A Yellow Idiomas se destaca no 
mercado de escolas de línguas 
pelo alto padrão de qualidade e 

pelo planejamento e 
gerenciamento profissional de 

projetos corporativos

Atualmente, a Yellow Idiomas 
está realizando projetos de 

capacitação em língua inglesa 
em parceria com o Softex 
Recife, a Assespro e várias 

outras empresas
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Duas opções de cursos In-Company

Aulas em grupos Aulas individuais
● Mínimo de 4 alunos, máximo 

de 10 alunos por turma para 
obtermos os  melhores 
resultados

● Interação dinâmica e 
divertida

● Roleplay dos alunos entre si 
e/ou com o professor

● Oportunidades para 
networking

● Recomendamos pelo menos 
2 aulas semanais de 1 hora 
cada

● Alcançar um objetivo 
específico de forma rápida e 
eficaz

● Trabalhar assuntos 
customizados num ambiente 
pessoal e de confiança

● Planejamento e execução 
individualizado

● Foco na pessoa e nos 
objetivos dela

● Descobrir e lidar com 
fraquezas específicas

● Recomendamos pelo menos 
2 horas semanais, por 
exemplo, 4 x 30 minutos por 
semana
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Objetivos

Capacitar e certificar 
os colaboradores no 
uso geral da língua 

inglesa

Obter as quatro habilidades 
linguísticas segundo o Quadro 
Europeu Comum de Referência 

para Línguas (CEFR)

Alcançar os 
objetivos 

específicos da 
empresa
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Carga horária e horário

customizável de acordo 
com as disponibilidades 
da empresa e dos 
colaboradores

4

100%



Recursos

O material 
didático é 

escolhido de 
acordo com o 

objetivo do curso

Professores formados 
com várias certificações 

internacionais e com 
experiência de pelo 

menos 25 anos

Utilização de mobile 
apps, web apps, 

podcasts, YouTube, 
vídeos, entre outros 

recursos

Material extra 
elaborado pela 
Yellow Idiomas 

para cada 
turma
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Princípios metodológicos

Communicative 
Approach com 

foco na 
conversação

Profissionais 
experientes na 
realização das 

aulas

Ampla variedade de 
atividades e recursos 

(músicas, jogos, vídeos, 
debates, áudios, etc.)

Trabalho 
consistente e 
consolidado

Metodologia PBL 
Project/Problem 
Based Learning

Linguagem 
adequada à cultura 
e  especificidades 

da  área 
corporativa



Aulas remotas e ao vivo

Todas as aulas são 
ministradas 
remotamente 
e ao vivo

Usamos as plataformas 
mais reconhecidas, tais 
como Zoom, Google 
Meet e Skype
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Avaliamos o 
aproveitamento dos 
alunos 2 vezes por 
semestre através de 
exercício escrito e 
apresentação dos 
projetos

Avaliação do progresso 
dos alunos em 
habilidades linguísticas 
distintas (avaliação 
contínua de gramática, 
vocabulário, reading, 
speaking, listening, etc.)

Avaliação dos alunos8



Certificado de 
conclusão de curso com 
75% de presença e 70% de 
aproveitamento

Relatório do 
aproveitamento 
acadêmico e a 
frequência dos alunos 
no final do semestre

Certificação e relatório



● Antes de iniciar as aulas, avaliamos cada participante através 
de um teste de nivelamento

● O teste de nivelamento é composto por duas etapas:
um pequeno teste online e uma avaliação oral

● A Yellow Idiomas realizará o nivelamento dos colaboradores 
online

● A Yellow Idiomas pode iniciar as aulas uma semana depois do 
nivelamento

Cronograma



(81) 99257-8619 (81) 99284-5911

Roberta Sandes Urs Karl

info@yellow-idiomas.com


