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NOSSAS AFILIAÇÕES:

99% dos alunos recomendariam a TALK
para os seus amigos e familiares. VANTAGENS DA TALK

75% das atividades em sala de aula são dedicadas à prática oral e conversação  

98% de nossos alunos estão satisfeitos com os nossos professores

Nossos professores têm em média 6 anos de experiência ensinando na TALK

97 países estão representados por alunos nas escolas da TALK (incluindo Brasil, 

Venezuela, Colômbia, Turquia, Rússia, Itália, França, Arábia Saudita, Taiwan, Japão, 

Coreia do Sul, China, Vietnam e mais!)

100% das nossas escolas utilizam tecnologia integrada 
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Alunos na TALK Aventura
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Nossa missão  é ajudar a criar um mundo onde haja comuni -
cação, compreensão, cooperação e respeito entre pessoas

de todos os países e culturas. Nosso método  proporciona o

ensino do idioma utilizando a metodologia de ensino mais

eficaz, tecnologia de ponta e integração de atividades

acadêmicas, culturais e sociais.

NOSSA MISSÃO

Estudantes da TALK Atlanta



3

POR QUE OS ALUNOS AMAM A  TALK

Navegue pelos sites 
relacionados ao 

material estudado

Acesse imediatamente 
os recursos online 

Aperfeiçoe as suas 
habilidades de 

compreensão auditiva 
com aulas de áudio

Assista a conteúdos 
-

vidos para o aprendizado 
da língua inglesa

Magda Beltrán Roldán
Colômbia
TALK Boston

“Eu gostaria de agradecer à 
equipe da TALK Boston por me 
receber e acolher como um 
membro da família TALK! Eu 
aprendi a respeito de muitas 
culturas e encontrei pessoas 
com crenças diferentes do 
mundo inteiro.”

Lucca Saviello
Brasil
TALK Aventura

"Meus amigos recomen-
daram a TALK e disseram 
que ela é uma escola 
muito boa. A qualidade de 
ensino tem um excelente 
custo-benefício.”

Com tecnologia e metodologia de ensino inovadoras, a TALK é pionei-
ra no ensino de inglês. Oferecemos aos alunos uma experiência de 
aprendizagem que supera as expectativas. 
Nossos professores utilizam a abordagem comunicativa de aquisição 

em sala de aula. Os alunos aprendem a partir de uma série de recursos, 
incluindo livros didáticos, vídeos, Palestras TED, artigos jornalísticos e 
eventos inspirados nas experiências contemporâneas da vida real.

EXCELÊNCIA ACADÊMICA

PROFESSORES EXCEPCIONAIS 

Os professores da TALK criam lições envolventes 
para os seus alunos

Arraste e solte os 
adjetivos na ordem 

correta para cada frase

TECNOLOGIA INTERATIVA

-

Combine as 

palavras e frases

Os alunos da TALK valorizam a nossa abordagem 
interativa para o aprendizado

Os professores da TALK incentivam e motivam os alunos usando uma 
série de recursos. Eles incentivam os alunos a participarem das das 
apresentações, discussões e trabalhos em grupo. Essas atividades 
promovem con�ança, incentivam a aprendizagem e garantem os 
melhores resultados. 

As lousas interativas tornam as aulas vivas e dinâmicas, permitindo 
que o material do curso, inclusive o livro texto, seja exposto na lousa. 
Os alunos podem participar facilmente do currículo apresentado pelo 
professor acompanhando os exercícios audiovisuais na tela. 



P: Como você motiva seus alunos na sala de aula?

R: Eu motivo meus alunos na sala de aula de algumas manei-
ras. Primeiro, eu demostro insteresse na vida pessoal deles, 
com frequência, o que acontece na vida dos alunos, fora da 
sala de aula, re�ete na vida dentro da sala de aula. E eu faço 
de tudo para que eu consiga, pelo menos, um sorriso dos 
meus alunos. Isso ajuda com que a aula tenha um lado leve e 
positivo.

P: Como os alunos podem aproveitar o tempo deles na TALK

R: Eu sempre recomendo 2 coisas para todos os alunos da 
TALK. A primeira é manter em mente as razões pelas quais 
você precisa aprender inglês. Isso vai ser muito útil, principal-
mente quando você se sentir frustrado ou desmotivado. E em 
segundo lugar, é aproveitar todas as oportunidades que tiver 
para praticar o inglês. Quanto mais você praticar o inglês, 
mais você irá aprender.

Kathryn Baker
TALK BOSTON 

Anos na TALK:  1 
Lugar favorito no mundo: praia
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“O Aprendizado é uma fonte da qual devemos beber para sempre”
Roberto Quintans, professor na  TALK  MIAMI

P: Fale-nos a respeito da sua experiência favorita de viagem 
ao exterior.
R: Eu tenho muitas, mas essas quatro talvez estejam entre 
as mais inesquecíveis:
Bebericar chá no meu apartamento em Genebra e bater 
papo com colegas da Rússia, Afeganistão, África do Sul e 
Alemanha.
Ir à Copa do Mundo na Alemanha.
Escalar a Grande Muralha Simatai, na China.
Visitar uma plantação de chá em Boseong, Coreia do Sul.

P: Como você motiva os seus alunos em sala de aula?

R: Eu sempre os incentivo com palavras e digo-lhes que 
eles podem alcançar seus objetivos com perseverança e 
trabalho árduo. Digo-lhes também para fazer todas as 
perguntas que quiserem. Eu os incentivo a abandonarem o 
medo de não serem capazes de falar inglês perfeitamente, 
mas simplesmente falarem.

Rachael David
TALK MIAMI 
Anos na TALK: 3
Conselho aos alunos: Pratiquem, não 
tenham medo!

PROFESSORES DA TALK
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CURSOS DE
INGLÊS

As aulas começam todas as segundas-feiras

10 níveis de inglês, de iniciante a �uente

O teste de nivelamento é realizado no primeiro dia de aula, para avaliação do 
nível de inglês

Cada nível = 10 semanas / 1 aula = 50 minutos
Habilidades Integradas = leitura, gramática, redação, compreensão auditiva e 
conversação

INGLÊS INTENSIVO
Além de desenvolver as quatro habilida-
des de comunicação, nós o ajudaremos 
a trabalhar a pronúncia e a gramática, 
ampliar o vocabulário e trilhar um 

inglesa. Os níveis avançados são ideais 
para os alunos que planejam desenvol-
ver suas carreiras com o nosso Programa 

prosseguir os estudos em uma universi-
dade americana.

INGLÊS GERAL
Nossos cursos de Inglês Geral proporcionam um entendimento prático da língua 

habilidades de comunicação: a compreensão auditiva, a conversação, a leitura e 
a redação, assim como a gramática, no nível adequado. Esses cursos são ideais 
para os que querem aperfeiçoar suas habilidades no idioma de maneira rápida. 
Os níveis avançados são ideais para os alunos que buscam prosseguir os estudos 

Obtenha a pontuação mais alta possível 
no seu exame TOEFL® com o programa 
preparatório para testes abrangente e 
completo da TALK. 

bem-sucedido nos testes enquanto 

língua inglesa, necessária para obter uma 
pontuação alta no TOEFL® iBT ou IELTS™.

PREPARATÓRIO PARA TESTES
TOEFL® iBT Complete

HABILIDADES INTEGRADAS

INTERVALO

HABILIDADES INTEGRADAS

INTERVALO

HABILIDADES INTEGRADAS

HABILIDADES INTEGRADAS

INTERVALO PARA O ALMOÇO

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

 9:00 - 9:50 9:00 - 9:50 9:00 - 9:50 9:00 - 9:50 9:00 - 9:50

 9:50 - 10:10 9:50 - 10:10 9:50 - 10:10 9:50 - 10:10 9:50 - 10:10

 10:10 - 11:50 10:10 - 11:50 10:10 - 11:50 10:10 - 11:50 10:10 - 11:00

 11:50 - 12:10 11:50 - 12:10 11:50 - 12:10 11:50 - 12:10

 12:10 - 13:00 12:10 - 13:00 12:10 - 13:00 12:10 - 13:00

  13:00 - 13:30  13:00 - 13:30

  13:30 - 14:20  13:30 - 14:20

  14:20 - 14:40  14:20 - 14:40

  14:40 - 15:30  14:40 - 15:30

22 aulas por semana • Requer visto de estudante F-1

18 aulas por semana – visto de 
estudante
Segunda a Quinta (Terça até 15h30) 
ou Segunda a Sexta (Sexta até às11h)

INGLÊS GERAL

16 aulas por semana
Não requer o visto de estudante 
Segunda a Quinta-Feira

INGLÊS GERAL PT (PART TIME)

HABILIDADES INTEGRADAS

INTERVALO

HABILIDADES INTEGRADAS

INTERVALO

HABILIDADES INTEGRADAS

  9:00 -    9:50

  9:50 - 10:10

10:10 - 11:50

11:50 - 12:10

12:10 - 13:00

HABILIDADES INTEGRADAS

INTERVALO

HABILIDADES INTEGRADAS

INTERVALO

HABILIDADES INTEGRADAS

  9:00 -    9:50

  9:50 - 10:10

10:10 - 11:50

11:50 - 12:10

12:10 - 13:00

18 aulas por semana
Requer o visto de estudante
Requer nível 7 (avançado básico)
ou acima
Segunda a Sexta-Feira*

16 aulas por semana
Não requer o visto de estudante 
Requer nível 7 (avançado básico)
ou acima
Segunda a Quinta-Feira

ESTRATÉGIAS PARA FAZER O TESTE 

INTERVALO

ESTRATÉGIAS PARA FAZER O TESTE

INTERVALO

ESTRATÉGIAS PARA FAZER O TESTE

  9:00 -    9:50

  9:50 - 10:10

10:10 - 11:50

11:50 - 12:10

12:10 - 13:00

ESTRATÉGIAS PARA FAZER O TESTE 

INTERVALO

ESTRATÉGIAS PARA FAZER O TESTE

INTERVALO

ESTRATÉGIAS PARA FAZER O TESTE

  9:00 -    9:50

  9:50 - 10:10

10:10 - 11:50

11:50 - 12:10

12:10 - 13:00

* As aulas terminam às 11h na Sexta-Feira

INTERVALO

HABILIDADES INTEGRADAS



O curso de Business English da TALK ajuda vocâ a 
desenvolver o seu inglês pro�sisonal. Além de aprender a 
montar o seu curriculum em inglês, você terá discussões de 
assuntos globais, desenvolverá o seu vocabulário e irá treinar 
habilidades para entrevistas de emprego. É necessário um 
nível de inglês intermediário ou superior.
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

INGLÊS PARA NEGÓCIOS

 enquanto aprende inglês em Boston, Miami ou San Francisco com nosso Programa de 

país. O programa tem a duração mínima de 12 semanas. 

Áreas: Administração de Empresas, Marketing, Publicidade, Finanças, Hotelaria e Turismo, Varejo/Moda,
Tecnologia da Informação, Engenharia  

Horário sujeito a alterações.

1ª a 4ª SEMANA • Segunda a sexta-feira (22 aulas por semana) 2ª a 5ª SEMANA • Segunda a sexta-feira (18 aulas por semana)

General English  
Business English Plus   9:00 -   9:50  
TOEFL® iBT Complete
INTERVALO 9:50 - 10:10
General English  
Business English Plus 10:10 - 11:50  
TOEFL® iBT Complete
INTERVALO 11:50 - 12:10
General English  
Business English Plus 12:10 - 13:00  
TOEFL® iBT Complete
INTERVALO ALMOÇO 13:00 - 13:30
PDA  
preparation at TALK 13:30 - 15:30

* As aulas terminam às 11h na Sexta-Feira

Seg Ter Qua Qui Sex

*

General English  
Business English Plus   9:00 -   9:50  
TOEFL® iBT Complete
INTERVALO 9:50 - 10:10
General English  
Business English Plus 10:10 - 11:50  
TOEFL® iBT Complete
INTERVALO 11:50 - 12:10
General English  
Business English Plus 12:10 - 13:00  
TOEFL® iBT Complete
INTERVALO ALMOÇO 13:00 - 13:30
PDA at host company  
(10-15 hours/week) 13:30 - 17:00

* As aulas terminam às 11h na Sexta-Feira

Ter QuaSeg Qui Sex

*

HABILIDADES INTEGRADAS
INTERVALO
HABILIDADES INTEGRADAS 
INTERVALO
HABILIDADES INTEGRADAS

 9:00 -   9:50
 9:50 - 10:10
10:10 - 11:50
11:50 - 12:10
12:10 - 13:00

 9:00 -   9:50
 9:50 - 10:10
10:10 - 11:50
11:50 - 12:10
12:10 - 13:00

HABILIDADES INTEGRADAS
INTERVALO
HABILIDADES INTEGRADAS
INTERVALO (Seg-Qui)
HABILIDADES INTEGRADAS (Seg-Qui)

INGLÊS
PARA
NEGÓCIOS
(Seg-Qui)

INGLÊS
PARA
NEGÓCIOS
PLUS
(Seg – Sex)*

* As aulas terminam às 11h na Sexta-Feira
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Proporciona aos alunos uma oportunidade única de 
conhecer o sistema universitário americano e visitar 
universidades renomadas como Harvard, MIT, Yale, 
Stanford, UC Berkley e empresas do Vale do Silício 
como Apple e Google enquanto estudam inglês.

Os cursos pro�ssionais de desenvolvimento pro�ssional incluem estudos 
em marketing, gestão, microeconomia, macroeconomia, direito empre-
sarial e sistemas de informação de negócios. Cada curso é um módulo de 
estudo independente de 6 ou 7 semanas e um certi�cado de conclusão 
de curso é disponibilizado ao �nal do curso e após a aprovação do aluno.

Após a conclusão de cada curso, os candidatos estarão preparados para 
escrever o  CLEP Exam* e poderão solicitar créditos universitários em 
mais de 2.900 faculdades e universidades nos EUA e no mundo.
Os cursos fornecem:
•  A base teórica para entender os princípios fundamentais;
•  Ferramentas analíticas usadas por líderes para tomada decisões de 
negócios;
•  Aprendizados e discussões que se aplicam a situações atuais da vida 
real ; 
•  Estratégias para fazer o CLEP Exam

*CLEP: Programa de exame de nivel universitário 

18 aulas por semana
Requer visto de estudante
4 dias por semana

AULA

INTERVALO

AULA

INTERVALO

AULA

  9:00 -  9:50

  9:50 - 10:10

10:10 - 11:50

11:50 - 12:10

12:10 - 13:00

INTERVALO

AULA

  13:00 - 13:30

  13:30 - 15:30

PACOTE DE VISITAS
A UNIVERSIDADES

PACOTE INCLUSIVO COM
TODAS AS TAXAS ESCOLARES

Perfeito para estudantes que estão indecisos a respeito de 
que curso fazer antes da chegada e querem �exibilidade 
para experi mentar cursos diferentes. Com o preço 
promocional oferecido  para este pacote, os alunos podem 

economizar até 25%.

Todas as escolas

PACOTE FAMILIAR

Proporciona um ambiente de aprendizagem estimulan-
te para famílias com crianças. O  pacote inclui curso 
e acomodação. Oferecido durante o inverno e o verão.    

Atlanta, Boston, Fort Lauderdale, Miami Beach e San Francisco

PACOTE EM GRUPO

Desde acampamentos de verão para crianças a grupos 
pro�ssionais, o nosso Pacote em Grupo pode ser 

totalmente personalizado para atender às suas 
necessidades. Oferecido o ano todo mediante 

solicitação.   

Todas as escolas

Boston e San Francisco

Segunda a Quinta-Feira

 Terças-Feiras

PACOTES ESPECIALIZADOS

BUSINESS COURSES
For Professional Development
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QUADRO DE NÍVEIS DE COMPETÊNCIA E EVOLUÇÃO

Fluente

NÍVEIS DA TALK HABILIDADES ADQUIRIDAS TOEFL®iBT IELTS™ TOEIC® NÍVEIS CEFR

10 105 - 120 8.0 - 9.0 974 - 982 C2

Avançado
Fluente9 96 -104 7.5 - 8.0 926 - 974

C1
avançado 

Avançado8 86 - 95 7.0 - 7.5 890 - 926 C1
intermed.

Avançado
Básico7 77 -85 6.5 - 7.0 848 - 890 C1 básico

Intermediário
Avançado6 65 - 76 5.5 - 6.5 800 - 848 B2

Intermediário5 53 - 64 5.0 - 5.5 703 - 800 B1 avançado
B2 básico

Intermediário
Básico4 41 - 52 4.0 - 5.0 570 - 703 B1

Iniciante
Avançado3 31 - 40 3.0 - 3.5 387 - 570 A2

avançado

Iniciante2 2.0 - 3.0 130 - 387 A1intermed.
A2 intermed.

Iniciante
Básico1 1.0-2.0 10 - 130 A0 -

A1 básico

A descrição dos níveis deve ser usada apenas como guia.  O progresso de cada aluno pode variar. As equivalências acima representam apenas uma estimativa.

30

Domina a escrita formal. Pratica habilidades 
de entrevista, habilidades de apresentação e 
técnicas de persuasão.

Aprende habilidades de apresentação 
valiosas, incluindo pelo uso de humor e 
recursos visuais, assim como a maneira de 

Aprende a discutir e debater tópicos polêmi-
cos e a expressar convicções pessoais de 
maneira detalhada.

pessoais e apresenta uma história divertida.

Expressa permissão, obrigação e necessidade. 

especulação e dedução.

Aprende a usar condicionais para expressar 
sentimentos e desejos. Aprende como 
expressar a sua opinião por escrito.

Compreende os pontos principais na conversa-
ção e textos sobre assuntos como aparência, 
dinheiro, maneiras, transporte e educação.

Aprende a fazer planos, previsões e a tomar 
providências para o futuro. Descreve cenas e 
o local onde você mora. Escreve uma biogra-

Interage de maneira simples e direta. Dá 
instruções e faz sugestões. Discute sentimen-
tos, gostos, aversões e impressões.

É capaz de se apresentar e dar informações 
pessoais básicas. Fala sobre a sua família, 
amigos e rotina diária.
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Morar com uma família americana 
proporciona a você a oportunida-
de de aperfeiçoar o seu inglês e 
mergulhar completamente na 

cultura local.

Pratique o seu inglês convivendo 
com uma família americana

Casa de Familia

As opções variam entre quartos 
de hotel a residências de 

apartamentos e estão conve-
nientemente localizadas perto 
de locais de entretenimento e 

transporte público

More de maneira independente 
enquanto interage com alunos de 

todas as partes do mundo

Residência Estudantil

Nossas opções de hotel são 
confortáveis, espaçosas e estão 
localizadas de maneira conve-

niente, perto das escolas TALK.

Escolha entre uma variedade de 
opções que atendam às suas 

necessidades

Hotéis

ACOMODAÇÕES
Escolha entre uma variedade de opções convenientes

Pratique o seu inglês convivendo com outros alunos e 
interaja com americanos diariamente

As acomodações estão disponíveis desde o domingo 
anterior ao início do curso até o sábado após o término 
do programa

Tradewinds – Miami Beach

ESL Townhouse – Boston

ESL Townhouse – Boston

Staybridge Suites - Fort Lauderdale

Tradewinds – Miami Beach

Holiday Inn Express – Atlanta



Tradewinds – Miami Beach
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OPÇÕES DE ACOMODAÇÕES

Disponibilidade de hospedagem sujeita à alteração. Para obter informações mais atualizadas, favor visitar o site www.talk.edu ou contate o seu representante. 

BOSTON ESL Townhouse

Apart. tipo Studio 1
Apart. tipo Studio 2
Quarto individual

Quarto para 2 pessoas

Banheiro
compartilhado

no apartamento
25-30 min.

Wi-Fi, TV a cabo,
Segurança

e Recepção,
Lavanderia 

Cozinha completa e
mesa de jantar

no apartamento

Holiday Inn Express Quarto standard Banheiro no quarto 25-30 min.
Somente

Café da ManhãATLANTA

Residência Estudantil
Quarto Individual

ou Duplo Banheiro no quarto 30-60 min.Sob consultaAVENTURA

Extended Stay
America-Plantation

Apartamento tipo
Studio individual

Studio duplo
Banheiro no quarto 20-25 min.

Wi-Fi, TV a cabo,
Segurança e Recepção,

Lavanderia, Piscina

Cozinha equipada
no apartamento
Café da Manhã

para Viagem

Café da manhã  conti-
nental -  todas as unid.

Cozinha - 
Garland deluxe

Extended Stay
America-Davie

Apartamento tipo
Studio individual

Studio duplo
Banheiro no quarto 15-20 min.

Wi-Fi, TV a cabo,
Segurança e

Recepção, Lavanderia

Wi-Fi, TV a cabo,
Segurança e

Recepção, Lavanderia

Cozinha equipada
no apartamento
Café da Manhã

para Viagem

FORT
LAUDERDALE

Vantaggio Suites:
Abigail, Garland 

& Turk

Quartos individuais, 
duplos ou triplos

Banheiro no quarto 25-30 min.SAN
FRANCISCO

Extended Stay
America- Brickell

Apartamento tipo
Studio individual

Studio duplo
Banheiro no quarto

Wi-Fi, TV a cabo,
Segurança e

Recepção, Lavanderia

Cozinha equipada
no apartamento
Café da Manhã

para Viagem

10 min. a pé

River Park Hotel Quarto standard Banheiro no quarto
Wi-Fi, TV a cabo,

Segurança e
Recepção, Lavanderia

Somente
Café da Manhã

< 10 min
de Metromover

20 min a pé

MIAMI

Tradewinds
Apartment & Hotel

Suíte de um quarto Q
Suíte de um quarto QQ
Suíte de dois quartos Q

Cozinha equipada
com utensílios

de cozinha e aparelho
de jantar na suíte

15 min.
Wi-Fi, TV a cabo,

Segurança e
Recepção, Lavanderia

Extended Stay
America- Brickell

Apartamento tipo
Studio individual

Studio duplo
Banheiro no quarto

Banheiro no quarto

40-45 min.
Wi-Fi, TV a cabo,

Segurança e
Recepção, Lavanderia

Cozinha equipada
no apartamento
Café da Manhã

para Viagem

River Park Hotel Quarto standard Banheiro no quarto
Wi-Fi, TV a cabo,

Segurança e
Recepção, Lavanderia

Somente
Café da Manhã

25-30 min.

MIAMI BEACH

Casa de família Individual 
Compartilhado

ou privativo 40-75 min. Wi-Fi, TV a cabo,
Cozinha, Lavanderia

14 refeições
por semana

Somente
café da manhã

TODOS OS LOCAIS

LOCALIZAÇÃO TIPO DE
ACOMODAÇÃO

TIPO DE
QUARTO

OPÇÕES DE
REFEIÇÕES/COZINHA

TEMPO DE VIAGEM
(PARA A TALK)

OUTRAS
CONVENIÊNCIAS 

TIPO DE
 BANHEIRO

Wi-Fi, TV a cabo,
Segurança e

Recepção, Lavanderia

Wi-Fi, TV a cabo,
Segurança e

Recepção, Lavanderia



ATIVIDADES

Atividades sociais semanais são oferecidas em 
Boston, Fort Lauderdale e San Francisco.

Todas as escolas tem cerimônia de gradução, 
celebração de ocasiões especiais e organização de 
festa para os alunos.

Lucas Pereira
TALK FORT LAUDERDALE 
Brazil

Satsuki (Minnie) Umemuro
TALK SAN FRANCISCO
Japan
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EXPLORE NOVOS LUGARES E APERFEIÇOE O SEU INGLÊS!

“A escola planeja atividades todas as semanas, como boliche 
ou compras para que os alunos se divirtam e tenham a 
oportunidade de se conhecerem. Isso é muito agradável, não 
apenas porque ajuda os alunos a interagirem, mas também 
porque nos faz pensar em inglês.”

Exemplo de um programa de atividades na TALK  Boston

“A coisa mais importante que pensei desde que cheguei aqui 
foi em cooperação. Quando vim para a TALK, eu não sabia 
como adquirir um bilhete de trem, como usar uma máquina 
de lavar ou como pagar os alimentos no mercado. Meus 
amigos na TALK sempre me ajudaram. Eles também me 
levaram aos lugares que eu queria ir.”

SEGUNDA-FEIRA

Freedom Trail
e State House

Atividades sujeitas à alteração.

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

Museu de
Ciências

SEXTA-FEIRA SÁBADO

New England
Aquarium

DOMINGO

Six Flags
New England

(opcional)

Cruzeiro pela
Harbor Island

Paint Night Jogo do Boston 
Red Sox

FORMATURA
Em comemoração ao seu 

progresso e às suas conquistas!

A formatura é o tempo de olhar 
para trás e relembrar suas conquis-
tas e realizações e olhar para frente 

com a esperança no futuro. 
Sabemos como esse dia é impor-
tante para você e por isso vamos 

celebrar juntos o seu sucesso.
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Atlanta é uma cidade importante dos Estados Unidos com uma grande beleza natural e muita história. É um centro de 
comércio, de tecnologia da informação, de governo e de ensino superior. Abriga também inúmeras empresas de porte, 
como a Coca-Cola, a CNN e a Delta Airlines. A excelente localização em Midtown e a proximidade do Distrito Financeiro 
tornam a TALK Atlanta acessível por transporte público, além de estar a poucos passos de áreas recreativas, restaurantes, 

lojas, museus e teatros. 

• Bilhete unitário: $2,50
• Bilhete diário: $9,00
• Bilhete semanal: $23,75
• Bilhete mensal: $95,00

TRANSPORTE

Bilhetes de Metrô e de Ônibus

• Preço médio de almoço: $8 por pessoa 
•  Preço médio de jantar: $20 por pessoa

ALIMENTAÇÃO

A maioria dos museus/passeios/atrações custa 
entre $10 e $45.

MUSEUS E ATRAÇÕES

O preço dos ingressos para eventos esportivos 
varia entre $15 e $200, dependendo do esporte 
e do time.

EVENTOS ESPORTIVOS

*Sujeito a mudanças

DESPESAS BÁSICAS*
Localizada no icônico Silhouette Building

Centro recentemente remodelado, com design 
personalizado

10 salas de aula

Área de recepção ampla e acolhedora

Tecnologia interativa

Wi-Fi gratuito

Fácil acesso por transporte público 

Estacionamento público à disposição (cobrado à parte)

Cafés e museus a uma curta distância a pé

Casa de Família 
Residência Estudantil 

INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA

ACOMODAÇÕES

10 minutos a pé do sistema de metrô MARTA 
(estação Arts Center)
Ponto de ônibus localizado em frente à escola
Principal aeroporto: Atlanta International (ATL)

TRANSPORTE
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Residência Estudantil
Apartamentos

ACOMODAÇÕES

Centro moderno, com design personalizado
12 salas de aula
Ampla área de recepção e espaço confortável ao ar livre
Tecnologia interativa
Wi-Fi gratuito
Acesso às instalações da Nova Southeastern University, 
inclusive biblioteca e praça de alimentação
Fácil acesso por transporte público
Estacionamento amplo e gratuito
Cafés, restaurantes e lojas a uma curta distância a pé

INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA

TRANSPORTE
Pontos de ônibus a uma curta distância a pé
Acesso à Nova Southeastern University pelo Shark Shuttle 
(transporte ida/volta) 
Principais aeroportos: Fort Lauderdale-Hollywood International 
(FLL) e Miami International (MIA)

• Bilhete unitário: $ 2,00
• Bilhete diário: $5,00
• Bilhete semanal: $20,00
• Bilhete mensal: $70,00

TRANSPORTE

Bilhetes de Ônibus e Metrô

• Preço médio de almoço: $7 por pessoa 
• Preço médio de jantar: $20 por pessoa

ALIMENTAÇÃO

A maioria dos museus/passeios/atrações custa 
entre $10 e $30.

MUSEUS E ATRAÇÕES

O preço dos ingressos para eventos esportivos 
varia entre $30 e $200, dependendo do esporte 
e do time.

EVENTOS ESPORTIVOS

*Sujeito a mudanças

DESPESAS BÁSICAS*

Conhecida como a “Veneza da América” devido ao seu extenso sistema de canais que se espalham por toda a cidade, Fort Lauder-
dale é um dos destinos turísticos favoritos nos Estados Unidos. A TALK Fort Lauderdale está localizada em frente ao campus da 
Nova Southeastern University, cerca de 16 quilômetros da famosa praia e do porto de saída de cruzeiros. Os alunos da TALK 

podem participar de atividades divertidas e interessantes, além de fazer amizades na universidade americana.



95

95

41
EVERGLADES 

AND WEST
COAST: TAMPA

SARASOTA 

Bi
sc

ay
ne

 B
lv

d 

MacArthur Causeway

FORT
LAUDERDALE

Downtown Shops

Miami Art
Museum

American Airlines
Arena

Wynwood 
Art Walk 

Br
ic

ke
ll A

ve

SW14th St

SW13th St

Miami
Beach

Miami
Miami 

International
Airport

Miami Zoo
Fairchild Tropical

Metromover

University of Miami

Coconut Grove
Restaurants and Shops Miami Seaquarium

Key Biscayne

SOUTH
BEACH

TALK 

14

Miami, com seu horizonte impressionante desenhado por arranha-céus, é o centro do comércio internacional entre os 
Estados Unidos e a América Latina. A TALK
distância a pé de cafés, restaurantes e boutiques da moda. Os alunos desfrutam da conveniência da localidade, que está 

a apenas minutos de espaços de entretenimento, parques, lojas, museus e teatros. 

• Bilhete unitário: $2,50
• Bilhete diário: $9,00
• Bilhete semanal: $23,75
• Bilhete mensal: $95,00

TRANSPORTE

Bilhetes de Metrô e de Ônibus

• Preço médio de almoço: $8 por pessoa 
•  Preço médio de jantar: $20 por pessoa

ALIMENTAÇÃO

A maioria dos museus/passeios/atrações custa 
entre $10 e $45.

MUSEUS E ATRAÇÕES

O preço dos ingressos para eventos esportivos 
varia entre $15 e $200, dependendo do esporte 
e do time.

EVENTOS ESPORTIVOS

*Sujeito a mudanças

DESPESAS BÁSICAS*
Centro moderno, com design personalizado

9 salas de aula

Espaço confortável ao ar livre

Tecnologia interativa

Wi-Fi gratuito

Acesso fácil por transporte público

Estacionamento público disponível (cobrado à parte)

Cafés, restaurantes e lojas a uma curta distância a pé

Casa de Família 
Residência Estudantil 

INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA

ACOMODAÇÕES

Sistema Miami Metromover e Metrorail localizado 
próximo à escola
O Metrorail proporciona acesso ao centro de Miami 
e arredores, inclusive ao aeroporto
Os pontos do Miami Metrobus e do Miami Trolley 
(gratuito) estão localizados em frente à escola
Principal aeroporto: Miami International (MIA)

TRANSPORTE



95

Downtown
Miami

Dodge Islands

DOWNTOWN
MIAMI

MIAMI 
INTERNATIONAL

AIRPORT
Julia Tuttle Causeway

M
ic

hi
ga

n 
Av

eState Hwy

FORT
LAUDERDALE

Co
lli

ns
 A

v

Miami
Beach

Lincoln Rd

Felipe Valls Way

Alton Rd

Al
to

n 
Rd

Alto
n Rd

5th St

Lincoln Rd
Mall

Children's
Museum

American
Airlines
Arena Bus

Stop

Art Deco
DistrictTALK 

Flamingo
Park

Wolfsonian
Museum

PICTURE
PENDING

15

Casa de Família

Residência Estudantil

ACOMODAÇÕES

A 5 minutos a pé do ponto do Miami Metrobus

Acesso gratuito ao Miami Beach Trolley

Aluguel de CitiBikes disponível perto da escola

Principal aeroporto: Miami International (MIA)

TRANSPORTE

Centro recentemente construído, com design personalizado
6 salas de aula
Ampla e acolhedora área de recepção e sala de estar para 
estudantes
Tecnologia interativa
Wi-Fi gratuito
Fácil acesso por transporte público
Estacionamento público à disposição (cobrado à parte)
Praia, cafés, restaurantes e lojas a uma curta distância a pé.

INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA

Miami Beach é o lugar ideal para se divertir ao sol, desfrutar da gastronomia e da cultura internacional e curtir a famosa vida 
noturna. As lindas praias de areias brancas, as águas azul-turquesa do Oceano Atlântico, o colorido distrito Art Deco e os 
hotéis de classe internacional criam a atmosfera perfeita. A TALK Miami Beach, no coração de South Beach, oferece uma 
excelente experiência acadêmica em um paraíso tropical. Ela está convenientemente localizada a poucos passos de transpor-

te público e a uma curta distância a pé da praia.

• Bilhete unitário: $ 2,25
• Bilhete diário: $ 5,65
• Bilhete semanal: $ 29,25
• Bilhete mensal: $ 112,50

TRANSPORTE

Bilhetes de ônibus

• Preço médio de almoço: $ 10 por pessoa 
• Preço médio de jantar: $20 por pessoa

ALIMENTAÇÃO

A maioria dos museus/passeios/atrações custa 
entre $ 10 e $ 30.

MUSEUS E ATRAÇÕES

O preço dos ingressos para eventos esportivos 
varia entre $30 e $200, dependendo do esporte 
e do time.

EVENTOS ESPORTIVOS

*Sujeito a mudanças

DESPESAS BÁSICAS*
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vibrante está repleta de restaurantes e boutiques. A TALK está convenientemente localizada no coração da cidade, perto de 
cafés e do transporte público. A escola está a apenas alguns minutos da praia, do internacionalmente famoso Aventura Mall 

e do exclusivo Bal Harbour Shops. 

Centro recentemente remodelado, com design 
personalizado
13 salas de aula
Ampla área de recepção e sala de estar para estudantes
Espaço confortável ao ar livre
Tecnologia interativa
Wi-Fi gratuito
Fácil acesso por transporte público
Estacionamento amplo e gratuito
Cafés, restaurantes e lojas a uma curta distância a pé

INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA

Casa de Família

Residência Estudantil

ACOMODAÇÕES

A 5 minutos a pé do ponto do Miami Metrobus
O Miami Metrobus proporciona acesso à Aventura, 
Miami Beach e centro de Miami
Principal aeroporto: Miami International (MIA) ou Fort 
Lauderdale-Hollywood International (FLL)

TRANSPORTE

• Bilhete unitário: $ 2,00
• Bilhete diário: $5,00
• Bilhete semanal: $20,00
• Bilhete mensal: $70,00

TRANSPORTE

Bilhetes de Ônibus e Metrô

• Preço médio de almoço: $7 por pessoa 
• Preço médio de jantar: $20 por pessoa

ALIMENTAÇÃO

A maioria dos museus/passeios/atrações custa 
entre $10 e $30.

MUSEUS E ATRAÇÕES

O preço dos ingressos para eventos esportivos 
varia entre $30 e $200, dependendo do esporte 
e do time.

EVENTOS ESPORTIVOS

*Sujeito a mudanças

DESPESAS BÁSICAS*
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Localizada no histórico Bedford Building no Distrito Financeiro
Centro no estilo ‘loft’, com design personalizado
9 salas de aula
Ampla e acolhedora área de recepção e sala de estar para 
estudantes
Tecnologia interativa
Wi-Fi gratuito
Fácil acesso por transporte público
Estacionamento público à disposição (cobrado à parte)
Pontos turísticos, cafés, restaurantes e lojas a uma curta 
distância a pé

INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA

Casa de Família

Residência Estudantil

A 2 minutos a pé da estação de metrô

Pontos de ônibus a uma curta distância a pé

Principal aeroporto: Logan International (BOS)

TRANSPORTE

ACOMODAÇÕES

A histórica cidade de Boston, com suas universidades de renome internacional e famosas atrações, é um dos destinos mais 
procurados por estudantes internacionais. A TALK Boston, situada no coração do Distrito Financeiro de Boston, oferece aos 
nossos alunos um cenário cosmopolita dinâmico, bem aos seus pés. Uma caminhada de apenas dois minutos até o metrô 
conduz à cidade, onde antigas ruas históricas e espaços verdes exuberantes revelam uma diversidade extraordinária, lindas 

ruas pavimentadas com pedras e atrações turísticas inesquecíveis.

• Bilhete unitário: $2,50
• Bilhete diário: $9,00
• Bilhete semanal: $23,75
• Bilhete mensal: $95,00

TRANSPORTE

Bilhetes de Metrô e de Ônibus

• Preço médio de almoço: $8 por pessoa 
•  Preço médio de jantar: $20 por pessoa

ALIMENTAÇÃO

A maioria dos museus/passeios/atrações custa 
entre $10 e $45.

MUSEUS E ATRAÇÕES

O preço dos ingressos para eventos esportivos 
varia entre $15 e $200, dependendo do esporte 
e do time.

EVENTOS ESPORTIVOS

*Sujeito a mudanças

DESPESAS BÁSICAS*
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vanguarda da tecnologia chamam San Francisco de sua casa. A Golden Gate Bridge, teleféricos e casas coloridas de estilo 
vitoriano são apenas algumas das muitas atrações. A TALK San Francisco está no famoso bairro Fisherman's Wharf, cercado 
de restaurantes, boutiques, locais culturais, históricos e de entretenimento. Aqui, os alunos podem aproveitar a energia de 

uma das grandes cidades do mundo.

• Bilhete de trem unitário: $3,75 a $9,75*
• Bilhete de ônibus unitário: $2,25
• Bilhete de trem diário: $7,50-$19,50*
• Bilhete de ônibus diário: $5,50
• Bilhete de trem mensal: $84,80-$243,80*
• Bilhete de ônibus mensal: $65,60
*depende da distância percorrida

TRANSPORTE

Bilhetes de Trem e Ônibus

• Preço médio do almoço: $7 por pessoa 
• Preço médio do jantar: $20 por pessoa

ALIMENTAÇÃO

A maioria dos meus/passeios / atrações custa 
entre $15 e $50.

MUSEUS E ATRAÇÕES

O preço dos ingressos para eventos esportivos 
varia entre $10 e $200, dependendo do esporte 
e do time.

EVENTOS ESPORTIVOS

*Sujeito a mudanças

DESPESAS BÁSICAS*
Uma área de recepção grande e acolhedora 

Tecnologia Interativa 

Wi-Fi Gratuito

Localizado no complexo da Anchorage Square que oferece 
uma área espaçosa ao ar livre

Estacionamento público disponível, taxas aplicáveis

Casa de família
Residência Estudantil

INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA

ACOMODAÇÕES

A 10 minutos de transporte público até o centro de San 
Francisco
A alguns minutos do bonde para a estação BART Embarcadero. 
BART é o sistema de transporte público de trânsito rápido que 
serve a área da baía de San Francisco.
Aeroporto principal: San Francisco International (SFO) e 
Oakland (OAK)

TRANSPORTE



TALK English Schools Global Headquarters
500 E Broward Boulevard #1650 Fort Lauderdale, FL 33394, USA • Phone: (954) 565-8505 • Email: admissions@talk.edu

www.talk.edu

SAN FRANCISCO
2800 Leavenworth Street
Suite 205
San Francisco CA 94133
Tel: (415) 441-1899

MIAMI BEACH
1000 5th Street
Miami Beach, FL 33139
Tel: (786) 348-0618

FORT LAUDERDALE
3501 South University Drive
Fort Lauderdale-Davie, FL 33328
Tel: (954) 990-6164

MIAMI
1390 Brickell Ave
Miami, FL 33131
Tel: (305) 375-0126

AVENTURA

BOSTON
99 Bedford Street
Boston, MA 02111
Tel: (617) 426-3500

ATLANTA
1447 Peachtree St NE
Atlanta, GA 30309
Tel: (404) 249-9466

19032 NE 29 Avenue
Aventura, FL 33180
Tel: (305) 931-9515

NOVA LOCALIZAÇÃO!


