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BEM VINDO
Seja bem-vindo ao método Royal School

Aprender inglês com nosso método é eficaz!

A Royal School é uma escola de ensino criada especificamente para aprimorar o seu inglês em um ambiente intensivo. O professor
está sempre fazendo perguntas e assim você ouve e usa a conversação ao máximo possível.

Quando você fala durante a aula o professor corrige seus erros gramaticais e de pronuncia e você aprende muito com essas
correções. Além de tudo isso citado acima, temos uma grade de exercícios de escrita como ditados em aula, lições deescri ta como
Redações e atividades, tudo de uma maneira rápida e simplificada.

A nossa maneira de ensinar engloba o vocabulário e a gramática da língua inglesa de uma forma cuidadosamente programada,
com revisões e reforços sistemáticos. As aulas incluem bastante pratica de linguagem falada, compreensão auditiva, mas também
de leitura e redação, para que você possa revisar e consolidar o que aprendeu.

O professor fala rapidamente, para que você possa aprender o inglês falado em sua velocidade natural, isso significa que todos
devem estar concentrados o tempo todo. O professor faz perguntas para você. Os livros são cheios de perguntas. Cada pergunta
serve com a pratica para uma palavra, expressão ou conteúdo gramatical.

O professor fica sempre atendo ao seu modo de se expressar

e corrige sempre todos os erros falados.

Nas aulas em grupo você

nunca sabe se ele irá te fazer uma pergunta e nas aulas avulsas particulares o professor sempre irá te fazer perguntas de
assimilação do conhecimento, por isso está sempre em busca do seu empenho como falante.

Quando o aluno termina de responder alguma pergunta, o professor imediatamente faz a pergunta seguinte.

APRENDA INGLÊS
IMEDIATAMENTE!
Ao invés das 350 horas normalmente necessárias para
que o estudante médio chegue em um nível intermediário
- Ou nível - Cambridge First Certification In English (FCE),
você dentro desse período na Royal consegue o dobro do
desenvolvimento do que as escolas comuns.

O método é adequado a estudantes de todos os lugares
no mundo, porém, tem exclusividade para estudantes
brasileiros e suas dificuldades gramaticais devido ao
português
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DESEMPENHO:
01

02

03

Fornecemos aos alunos

Não existe tempo, nem

Você não

completa estrutura para ele

silêncio, nem

fica sentada e em silêncio

sempre falar inglês, em

improdutividade causadas

aguardando o professor te

completo sentido.

pelo tédio ou a perda de

explicar sobre gramática, e

concentração e além de

sim, você fala essas

Ele irá se alto avaliar em

tudo, é divertido!

gramáticas por meios de

sua atuação receberá seus

Caso o professor não

conversação e finaliza com

feedbacks por escrito e

incentive fornecendo a

o senso comum de todos,

terá exercicios de

resposta para você, você

de FALAR realmente esse

assimilação

pode começar a pensar

idioma e sentir diferença do

demais e traduzir para sua

seu inglês desde a primeira

língua materna.

aula.

ALVO PRINCIPAL
O professor falará com você o tempo todo enquanto verbaliza a sua resposta. Assim, se você esquecer uma palavra ou
não ter a certeza do que irá dizer o professor dirá a palavra seguinte.

Você

deve repetir o que o professor diz e imediatamente tenta completar a sentença sozinho, logicamente após

uma

serie de repetições. Você deve sempre continuar a falar e tentar completar a frase por conta própria.

Você deve sempre tentar a continuar a falar e copiar o professor apenas quando não for capaz de continuar sozinho.

Dessa forma você terá mais confiança e aprenderá com mais rapidez. Nunca espere pela ajuda do professor não será tão
rápido dessa forma.

Com a Royal o professor corrige todos os erros , pronuncia e todos os as vezes que ele fazer essas
determinadas imitações o estudante seguirá o fluxo sozinho, após esse prazo estabelecido das repetições.
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NINGUÉM TEM TEMPO PARA O TÉDIO
FALAR INGLÊS SEM PERCEBER
AS MELHORES FASES SÃO AQUELAS QUE DAMOS CONTINUIDADE
MESMO DIANTE DAS PRÓPRIAS DIFICULDADES:

Uma

das

principais

preocupações

07

05

04

ao

contrário,

Em

determinadas

situações não

você mais se concentra do que

uma

é

de

estar

aluno

é

você mais fala do que ouve,

fato

o

Royal

em uma aula de conversação
o

para

Na

aulas

e

será efetuado

conversação

livre,

apenas

fica disperso. As aulas passam

caso

ouvindo o professor falar, falar

muita rápido, desta forma faz

não

e falar, a grande maioria das

o aluno ter mais expertise em

avulsas podem sofrer algumas

escolas

você

contextualizar o inglês mesmo

alterações

mais

ouvindo

que

esteja

necessidade do aluno, porém

alguns

aulas

passa

o

tempo

do

que

praticando e falando.

ele

entendendo

não

determinados significados.

de

em

personalizadas.

por

de

aulas
As

acordo

módulos

aulas

com

já

a

não

possuem essa personalização.
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ESTÍMULOS DA
CAPACIDADE ORAL
O professor fala rapidamente nas aulas , isso por que no
mundo real é normal falar rapidamente, se você quer
aprender

o

inglês

normal,

deve

praticar

a

compreensão da linguagem falada em sua velocidade
rápida e natural e capaz de compreender a língua sem
traduzi-la primeiro para sua língua materna. Com isso
você estará na autocompreensão.
Nós também não queremos que você

pare somente para

pensar na gramática ao falar. Queremos que você fale
instintivamente, como um reflexo. E não se preocupe com
os erros. Você cometerá, claro! muitos erros nas aulas,
mas

os

professores

irão

te

ajudar

a

corrigi-los

e

você aprenderá aos poucos com as correções.
Em casa é claro que o estudante ira ler livros, pensar em
gramatica, estudar o vocabulário e fazer que tudo que
um

estudante

principalmente
exercícios

de

idiomas

por

que

fora

de

faz

no

oferecemos

sala

de

aula,

seu

tempo

ao

aluno

para

ele

livre,

alguns
lembrar

daquela determinada situação ou conversação que foi
repetida para ele ter esse mesmo enfoque na escrita - é
válido

ele

consultar

caderno

e

apostila

para

absorver

melhor o conteúdo da conversação - mas nas aulas e o
momento

dele

se

preparar,

pois,

muitas

poderá ocorrer com seus livros fechados.

vezes

a

aula
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INGLÊS FALADO E ESCRITO
ESTRUTURA DAS AULAS

Temos dois tipos de programações no que se refere as aulas. As avulsa são aulas de conversação de 30 minutos ou 1
hora, além do material da escola que são dadas por etapa. Há então, aulas avulsas por SKYPE VIP (você e o professor)
e em grupo de até 4 pessoas - ambas com 40 minutos de aula, todos os alunos do mesmo nível.

INFORMATIVOS POR E-MAIL CADA DOIS DIAS:
Todo aluno que fazem aulas avulsas é enviado ao e-mail seu informativo, que é o histórico parcial que consta: Seu
desempenho referente as aulas, no que precisa ser melhorado, houver a necessidade de ser modificado e se o caso
houver muitas lacunas referente a estrutura, haverá repetição na aula seguinte e sucessivamente até verificar que o
aluno de fato conseguiu absorver o conteúdo.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
COM AUXILIO DO
PROFESSOR, ATÉ QUE O
ALUNO TENHA AUTONOMIA
Queremos

que

você

pratique

sua

capacidade

oral

o

máximo, usando a mesma estrutura gramatical da pergunta.

Em determinadas aulas e situações, não
conversação

será efetuado uma

livre, em caso de aulas não personalizadas. As

aulas avulsas podem sofrer algumas alterações de acordo
com a necessidade do aluno, porém, aulas por módulos já
não possuem essa personalização .

A Estrutura Gramatical Muda aos poucos conforme as lições,
o aluno não identifica esse posição da gramática, por que
torna-se algo natural.
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NUNCA MAIS VOCÊ
SERÁ O MESMO!

Essa história de entender alguma estrutura em sala de aula já datou! Você com o tempo irá perceber que as
metodologias tradicionais de ensino não são muito eficientes. Você sabe que precisa falar, o professor está
ali, para te auxiliar e seguirá o fluxo de aprendizado de outros aspectos em outras situações.

Em sua língua materna você ainda sim, escuta algumas palavras desconhecidas. Geralmente você precisa
somente ler e escutar essa palavra apenas uma vez para memoriza-la e começar a usar, mas aprender um
outro idioma as coisas são bem diferentes. Você precisa escutar e visualizar as palavras e usar as estruturas
gramaticais muitas vezes antes de saber usa-las corretamente. Por isso que devemos fazer a repetição de
conteúdo estudado.

Isso é absolutamente essencial. Quando os estudos não possuem um sistema de revisão, você esquece o que
já estudou e não consegue falar ou entender o idioma melhor do que antes. É claro que, na Royal, você
aprende coisas novas, pratica e avança pelo conteúdo do livro. Mas, você também fará muitas revisões que
serão necessários, elas sempre serão parte dos estudos. Graças a intensidade de revisões, não é importante
que você entenda tudo na primeira vez, ficará cada vez mais fácil, todos os dias existem repetições e com isso
você sempre aprenderá algo novo em inglês!
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MOTIVO PARA
ESCOLHER A ROYAL
NÁJILA OLIVEIRA
Sua Tutora

A Royal School está disposta a tornar nosso país bilíngue e atrair nossos estudantes a
conversação, estimular o próximo a falar inglês na maior parte do tempo da sua vida.

Estar presente nas suas viagens, nos seus desafios profissionais, nas suas reuniões de
negócios e principalmente na sua vida como um todo.

Esperamos fazer parte do seu caminho, que será decisivo e lucrativo para você.

A nossa meta e alegria se baseia em te entregar o melhor em todos os campos da
sua vida.

A nossa meta é te deixar preparado para um todo, em seu entorno.

Queremos te deixar preparado para o mundo, para suas viagens no exterior, nas suas
realizações dos sonhos, no seu mundo de bilíngue.

Precisamos acabar com a deficiência do idioma inglês no Brasil e nesse desafios
gostaríamos que você esteja incluso no nosso projeto de adquirir niveis acima na
conversação.

