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Enjoy your
immersion moment!

Immersion Class
Receber pedidos em casa nunca foi tão comum, não é mesmo?
Comidas, gostosuras, encomendas... cada vez mais as entregas
em domicílio fazem parte das nossas rotinas.
E se eu disser que agora é possível levar a imersão em inglês para
dentro da sua casa? Tão prático como em um aplicativo de delivery, é só você fazer o seu pedido! A experiência de aprender
inglês pode estar a apenas alguns cliques de distância.

Como funciona?
Tenha aulas online, ao vivo, de segunda a sexta-feira e conclua o
conteúdo de 1 ano e meio em apenas 4 meses!

Módulos

Nível

Duração

Go
Ready
Plus
Pro

Básico
Pré - Inter.
Intermediário
Avançado

4 meses
4 meses
4 meses
4 meses

Fluency 1
Fluency 2

Proficiência 1
Proficiência 2

4 meses
4 meses

Módulos: são 4 módulos do básico ao avançado. Em sequência, para quem
desejar, existem mais 2 módulos focados em exames de proficiência.
Funcionamento: cada módulo tem duração de 4 meses e é composto por 60
aulas ao vivo com duração de 1 hora e 10 minutos.
Aulas: ao vivo (streaming) e acontecem em turma, de segunda a quinta-feira, em horários fixos. A cada sexta-feira você terá opções de aulas extras de
conversação. É só escolher!

Immersion Class

Horários das aulas
07:30 às 08:40
08:50 às 10:00

14:00 às 15:10
16:00 às 17:10

19:00 às 20:10
20:30 às 21:40

Conteúdos extras:

Aulas extras de imersão, ao vivo,
focadas em conversação, às
sextas-feiras

Vídeos de aulas de revisão dos
principais conteúdos
dos módulos

Listas de exercícios
de reforço com correção
automática

Enjoy your
immersion moment!

#STAY

HOME

Proposta

Compare e entenda
o porquê do IPA ONLINE ser a melhor escolha!

OUTRAS ESCOLAS
Conclua 1 nível de inglês
em apenas 4 meses.

1 ano e 6 meses para concluir
o conteúdo de 1 nível.

Imersão com foco em conversação.
Aproveite os conteúdos extras!

Métodos convencionais
focados em gramática.

Economize mais de 50%
em relação à média de mercado!

12 mensalidades de R$ 380,00
(+ taxa de matrícula + material didático)
Total: R$ 5.000,00 por nível.

Valor
Normal: R$ 4.400,00
Taxa de matrícula: R$ 150,00
Parcelamento máximo: 10x R$ 440,00
Promocional: R$ 3.300,00
Taxa de matrícula: R$ 0
Parcelamento máximo: 10x R$ 330,00
Material didático:

R$ 349,00

Observações sobre a proposta:
• Proposta com 25% de desconto para a contratação de 1 (um) módulo;
• Isenção da taxa de matrícula;
• Forma de pagamento: cartão de crédito;
• Proposta com validade de 10 dias.

