Senhores Pais,
É com imenso prazer que comunicamos a continuidade da parceria em 2018 da
ESCOLA SÃO TEODORO DE NOSSA SENHORA DE SION com o CCAA VILA GUILHERME.
Isto quer dizer que neste ano o(a) seu(sua) filho(a) poderá estudar inglês em uma das
mais conceituadas escolas de idiomas, dentro das dependências do SION, no “Centro de
Idiomas”. Colocamos à disposição os mais de 50 anos de experiência no ensino da língua
inglesa, materiais didáticos, metodologia e técnica exclusiva do CCAA para todos os alunos e
familiares.
As principais vantagens de estudar no Centro de Idiomas são:
•

•

•
•

•

•

Credibilidade – Os cursos serão os mesmos oferecidos nas unidades do CCAA,
respeitando-se a escolaridade e a maturidade dos alunos. Ao término de cada nível
concluído um certificado de conclusão será expedido pelo próprio CCAA.
Excelência – Agora comprovada pelo teste TOEFL ITP. Quem se forma no CCAA tem a
oportunidade de fazer o exame gratuitamente e obter o certificado mais reconhecido
no mundo.
Comodidade – Seus filhos não terão que se locomover para estudar em um curso de
idioma de qualidade e de resultados comprovados.
Tecnologia – As aulas serão dadas em salas multimídia, com equipamento (TV 32’’ e
DVD) que produz alta qualidade de som e imagem, que são elementos essenciais
para o bom aprendizado.
Qualidade – A metodologia de ensino dinâmica e interativa capacita o aluno a falar o
novo idioma, com a utilização de desenhos animados, filmes, comerciais e programas
das TVs americanas.
Economia – O convênio firmado oferece descontos exclusivos para os alunos de Sion.
Os pais e irmãos dos nossos alunos também têm desconto na nossa unidade da Vila
Guilherme.

Nossa intenção é preparar os alunos, desde cedo, para os desafios do futuro, como
exemplo, o exame vestibular, intercâmbio e o competitivo mercado de trabalho. Tudo isso
como se os alunos estivessem dentro de uma unidade CCAA.
Para maiores informações faremos uma reunião aos pais interessados dos alunos do
Infantil II e 1º ano do Fundamental I na sexta-feira, dia 02 de fevereiro e no sábado, dia 03
de fevereiro, para 2º ano do Fundamental I ao Ensino Médio . Visitem-nos!
Gratos pela sua atenção.
“O CCAA e a ESCOLA SÃO TEODORO DE NOSSA SENHORA DE SION
caminhando com o futuro.”
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