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Escola
ES Dubai
A ES é a primeira escola de EFL - English as 
a Foreign Language em Dubai que oferece 
cursos de inglês de tempo parcial e integral 
para estudantes internacionais. Temos 
estudantes do Brasil, Colômbia, Rússia, 
México, França, Coréia, Japão, Turquia e 
outras 70 nacionalidades, proporcionando 
uma experiência única de estudo. 

Todos os professores são nativos da língua 
inglesa, altamente qualificados 
(DELTA/CELTA/TESOL).



NIVELAMENTO: 
Na ES Dubai o aluno faz um teste de inglês online 
antes da vinda  (www.esdubai.com/english-test). E 
no primeiro dia de aula faz um teste complementar 
de conversação para validar o resultado e ser 
indicado uma classe correspondente ao nível.

OFERECEMOS: 
Curso de Inglês Semi 
Intensive:

Curso de Inglês Intensivo: 

15 lições por semana, Domingo a 
Quinta-feira, 9hs-11h45, 12:00 as 
14:45 ou 15:00 as 17:45 (12 
semanas cada nível) - 3 lições de 
45 min cada por dia.

30 lições por semana, Domingo a 
Quinta-feira, 9hs as 14:45 ou 12:00 
as 17h45 (6 semanas cada nível) - 
6 lições de 45 min cada por dia.

- Preparação para o IELTS
- Aulas de conversação e pronúncia
- Inglês para Negócios
- Enterprise and Entrepreneurship
- Digital Marketing and Analytics



Porque nos
escolher?
Na ES Dubai, entendemos que existem muitas 
razões pelas quais as pessoas escolhem estudar 
inglês e nós fornecemos um ambiente estimulante 
que o ajudará a alcançar seus objetivos. A ES 
Dubai oferece a você:

Excelente qualidade acadêmica
Professores nativos qualificados
Instalações de última geração
Estudantes de todo o mundo

Nós não dizemos, 
nossos alunos 
dizem!

Esperamos oferecer uma 
experiência que você 
apreciará para sempre!

Realizamos avaliações regulares de professores e 
nossos alunos classificam seus cursos e professores 
de forma consistente com 4,7 e acima.

6
nacionalidades 
na escola

5+

Classificação média no Facebook (4.8)
4.8

Classificação média do Google (4.9)
4.9

Processo fácil de visto
Os vistos de estudante são processados 
diretamente pela escola nos Emirados 
Árabes Unidos. A taxa de recusa é de 
1%!

Oportunidades de 
trabalho
Os alunos têm permissão para trabalhar em 
período parcial durante os estudos e 
também podem mudar para um emprego em 
período integral após a conclusão do curso.

Segurança
Dubai está entre as 10 cidades mais seguras 
do mundo, tem um índice de criminalidade 
muito baixo e alto padrão de vida.

Ambiente de língua 
inglesa
O inglês é a língua mais falada para 
negócios, educação e comércio em 
Dubai.

Atmosfera cosmopolita
Com uma população de expatriados 
superior a 85%, Dubai é uma das 
cidades mais dinâmicas e cosmopolitas 
do mundo.

Ótimo clima 
Em Dubai, você pode desfrutar de céu azul, 
mar quente e sol durante o ano todo.

6 Razões
para escolher

Dubai



INSTALAÇÕES DE ÚLTIMA GERAÇÃO E UMA EXCELENTE ATMOSFERA!

Conheça nossa
escola



Simon KatzTom Hudd

Scott McGowan

Harry Nash Tom Jennings

Ivana Harris

Katie Bokan

Professores Nativos!
Conheça alguns de nossos professores:

Tom é um professor de inglês com 
qualificação intercultural britânica 
e CELTA, com experiência em 
ensino na Itália e nos Emirados 
Árabes Unidos.

Katie é uma professora americana 
qualificada em TEFL, com mais de 
6 anos de experiência no ensino de 
inglês em todo o mundo.

Scott é um professor qualificado 
em PGDE e TEFL da Escócia, com 
experiência em ensino em 
faculdades do Reino Unido.

Nicky é uma professora de inglês 
qualificada pelo CELTA, Americana 
com mais de 18 anos de 
experiência.

Harry é um professor de idiomas 
qualificado pelo CELTA de 
Bournemouth, Inglaterra, e passou 
os últimos 5 anos ensinando EFL na 
Kaplan International English.

Jasmine é professora de inglês com 
qualificação CELTA e DELTA do 
Reino Unido, com 12 anos de 
experiência no British Council.

Tom é um professor qualificado 
em TEFL / TESOL do Reino Unido 
com experiência no ensino de 
preparação para exames de Inglês 
Geral, de Negócios e Cambridge.

Ivana é uma professora qualificada 
em TEFL de Londres, Inglaterra, 
com mais de 5 anos de experiência 
em ensino no Reino Unido e nos 
Emirados Árabes Unidos.

Simon é um professor qualificado 
CELTA e TEFL da Nova Zelândia, 
com experiência de ensino na 
Espanha e na Nova Zelândia.

Jasmine Navarro

Nicky Advani
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Acessar as informações
do seu curso.

Consultar o resultado de
seus exames.

Acessar as ofertas de
emprego,

Encontrar nosso
calendário de atividades
e muito mais!

Observação: 

Acesso para alunos 
matriculados (Usuário: 
E-mail do aluno / Senha: 
Data de Nascimento com 8 
digítos).

CRIAMOS UM
APLICATIVO PARA OS
NOSSOS ESTUDANTES.

AGORA VOCÊ PODE:

DISPONÍVEL EM:



A ES Dubai auxilia os alunos com orientações sobre 
busca de trabalho e envia oportunidades de empregos 
para os alunos se candidatarem.

A  escola disponibiliza espaço dentro de sua estrutura  
para as empresas realizarem entrevistas com os 
alunos. E, periodicamente, realiza workshop para os 
alunos sobre como elaborar um currículo, como se 
comportar em uma entrevista e outros temas. Para 
trabalhar em Dubai recomendamos ter o mínimo 
Inglês intermediário.

Dica

Atualize seu LinkedIn em Inglês

Oportunidades
de Trabalho

Quando as empresas publicam "walk in interview" são ofertas de emprego onde colocam um lugar 
e hora para entrevistar todos os que chegam  

Realize uma lista de empresas que deseja trabalhar segundo seu perfil e entregue seu currículo 
pessoalmente também 

Traga seu Currículo em Inglês para trabalhos na área de hospitalidade/eventos e outro para área bem 
qualificada.  

www.esdubai.com



Entrada liberada para
Brasileiros apresentando 
somente o passaporte:
Para estudantes que se matriculam em programas 
entre 1 a 12 semanas com foco somente em estudo, 
poderão vir somente com o passaporte. A entrada no 
país com o passaporte caracteriza-se como "turista". 
Vale ressaltar que esse tipo de entrada não tem 
permissão de trabalho.

Entrada com Visto de 
estudante (com permissão
de trabalho):
Os vistos patrocinados pela Es Dubai, são fornecidos 
por um período de até 180 dias / 6 meses. 

São disponíveis para estudantes que se matriculam 
em cursos a partir de 8 semanas (semi intensivo ou 
intensivo).

Requisitos:
Passaporte e foto 3x4 com fundo branco 
escaneados em alta resolução, ficha de inscriçāo 
da escola e recibo de pagamento. Não precisa 
comprovar renda. 

O passaporte deverá ter a validade mínima de 6 
meses para vir para Dubai, tanto como turista ou 
estudante.

Tempo para processamento:  O visto fica 
pronto em torno de 2 semanas. Mas aplicarmos ele 
com o mínimo 1 mês antes.

Duração:
O visto de estudante tem duração de 90 dias e pode 
ser estendido por mais 90 dias. 

Fornecemos o visto de 90 dias para quem fechar 8 ou 
12 semanas de curso. E fornecemos 2 vistos de 90 
dias, totalizando 180 dias, quando o estudante fechar 
20 ou 24 semanas. 

A escola permite que o estudante fique até 1 mês sem 
estudar com o visto de estudante. Caso o estudante 
opte ficar 1 mês sem estudar, contratando 8 semanas 
de curso com 90 dias de visto ou 20 semanas de 
curso com 180 dias de visto. 

Visto para
Dubai



É possível fechar pacotes 
para mais de 
6 meses?

Sim, no entanto o estudante terá que sair de Dubai para 
qualquer destino quando completar 6 meses / 180 dias, 
para solicitar um novo visto de estudante + curso. Uma 
opção é ir para o pais vizinho chamado Oman, que fica 
em torno de 3 horas de ônibus. Ficando pronto o novo 
visto, o estudante pode voltar e ficar por mais até 6 
meses. 

Observações:
-  O visto de estudante possue 1 entrada e uma saida. Uma vez que o estudante 
sair do pais, perde-se a validade do visto. Por tanto, caso planejam viajar 
durante seus estudos, precisará aplicar um novo visto para voltar para Dubai. 
-  O visto de estudante não estende para dependentes. 

Visto de estudante para 
3 meses / 90 dias:

 340 USD

Visto de estudante para 6 
meses /180 dias* (aplicamos 

2 vistos de 90 dias):

 680 USD

Valores 

*A duração do visto é garantida para todos os alunos que vem estudar conosco 
de 5 a 6 meses. A escola é responsável pela extensão do visto e não é necessária 
nenhuma entrada do aluno.
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Visto para Dubai

Validade: O visto de estudante tem duração de 60 dias para usá-lo depois de emitido 
(validade que consta no visto). Já a validade para estar dentro do país começará a contar quando o 

estudante chegar nos Emirados Árabes Unidos, ou seja, a partir da data carimbada no visto.
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Conheça mais os serviços disponíveis:

Acomodação 
A escola possui parceria com a empresa de acomodação estudantil chamada The Myriad que oferece uma excelente 
estrutura para a estadia de estudantes da ES Dubai e de universidades em Dubai. Veja o site da acomodação: 
www.themyriad.com/destinations-dubai.

A The Myriad oferece quartos individuais e duplo. A acomodação possui cozinha compartilhada, lavanderia, piscina, 
academia, sala de estudos, Wi-Fi, sala de jogos, espaço social, cinema, etc. A residência está a 60 min da escola que 
oferece um serviço de ônibus gratuito todos os dias para a escola.
Endereço da acomodação: Academic City - Dubai, UAE.

Recomendamos que os estudantes fiquem na acomodação estudantil as 2 ou 4 primeiras semanas, que será um tempo 
ideal para conhecer Dubai e escolher o lugar de preferência para morar ou estender mais tempo na mesma.

Academia,
Sala de estudos / Sala de jogos
Cinema
Recepção 24hs
Cartão de acesso pessoal
Piscina
Roupas de cama incluso (lençol, travesseiro, fronha, edredon). Não esta incluso toalha de banho!
Internet (Wi-Fi) disponível em todas as áreas comuns do edifício
Todos os apartamentos possuem uma cozinha compartilhada. Eles incluem fogão, geladeira, microondas, mesa, 
cadeiras e espaço de armazenamento para itens pessoais/alimentos. (Não estão inclusos panela, pratos, copo, 
xícara e talheres).
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Quando enviar a mensagem sempre vá visitar o quarto.
Pergunte sobre o valor de deposito e quem vive na 
acomodação.
A negociação só depende de você!

Aproveitando para falar sobre
gastos mensais:

Valor do aluguel em apartamento compartilhado:

- Se quarto individual a partir de 2,500 AED

- Se quarto duplo a partir de 1,400 AED

- Se quarto triplo ou quádruplo a partir de 1,000 AED

Alimentação 600 a 800 AED por mês

Transporte: 300 AED por mês

Veja abaixo como buscar:
1. Baixe o App Dubizzle em seu celular e se registre.
2. Selecione a opção "Property"
3. Agora "Property for Rent"
4. Selecione "Rooms for Rent"
5. Selecione "Apartment/flat for rent"
6. Filtre por: Região e preço
7. Selecione a acomodação e envie uma mensagem ao corretor

Em Dubai existem alugueis com pagamento anual, semestral e mensal. 
Os alugueis em Dubai são bastantes rotativos e sempre há 
disponibilidade!

Um site muito utilizado para busca de lugar para alugar é o site 
Dubizzle: www.dubai.dubizzle.com

A forma mais econômica para estudantes é alugar quarto em 
apartamentos compartilhados!

As regiões ao redores da escola são: Jumeirah Lake Towers (JLT), 
Dubai Marina e Jumeirah Beach Residence (JBR).

Acomodações
em Dubai

Observação: Importante trazer dinheiro de segurança para se manter em 
Dubai, no mínimo por 3 meses. Considerando os gastos acima, o estudante 
tem um gasto mínimo mensal de 2500 AED por mês para se manter.



My test results
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Clima
Dubai tem um clima férias, porque tem sol praticamente durante 
o ano todo!

- Os meses mais quentes são entre junho e agosto (verão), quando a 
temperatura média é 40° com sensação térmica de uns 45/46°.
Obs.: Este período é baixa temporada em Dubai, no que reflete na 
oportunidades de emprego.

- As temperaturas são mais moderadas no resto do ano. Os melhores 
meses para vir são entre setembro a abril!

- Mas é importante esclarecer que Dubai é totalmente preparada para 
lidar com o calor. Climatização é norma em qualquer lugar, todas as 
moradias, edifícios, centros comerciais, restaurantes, shoppings, 
táxis, transportes públicos, etc.

- Também temos inverno aqui nos meses de Dezembro a Fevereiro, 
onde as temperaturas podem baixar para 14°.

Moeda
O dirham é a moeda oficial 
dos UAE. Dirham em notas 
são de 5, 10, 20, 50, 100, 
200, 500 e 1000,
moedas incluem Dh1, 50, 
25, 10 e 5 fils (fils de 10 e 5 
são raramente usados). O 
prefixo é também escrito
como AED. O dirham é 
indexado ao dólar e a taxa 
de câmbio média é Dh3.671 
= US$ 1,00.

Religião
Embora seja um país 
islâmico, Emirados Árabes 
Unidos respeitam as outras 
religiões. Os seguidores são 
permitidos para praticar suas 
crenças. Há templos hindus, 
igrejas Católica, Anglicana e 
protestante em
Dubai.

Ambiente 
multicultural

é formada por estrangeiros. 
A população de estrangeiros 
é tão grande que, embora a 

árabe, é quase impossível se 
comunicar com todos se 
você não falar inglês, pois as 
pessoas que trabalham em 
supermercados, táxis, lojas e 
afins são a maioria do 
exterior, e não falam árabe. 
Sinais, placas de trânsito, 
artigos para casa, como 
comida ou objetos, são 
todos encontrados em 
inglês.

Localize-se com GPS
- Baixe o APP 2GIS emseu celular.
- Este GPS não requer internet.
Pronto! Agora navegue e 
conheça Dubai!

Curiosidades
de Dubai!



Bebidas alcoólicas
Bebida alcoólica é permitida em bares, boates, pubs, praia 
particulares de hotéis, beach clubs, hotéis, piscinas e restaurantes 
que possuam a licença para esse tipo de consumo. Homens e 
mulheres acima de 21 anos podem consumir bebidas com álcool 
mas, jamais sair com copos e garrafas nas ruas e ficar embriagado 
em público.

Curiosidade: Aproveitem os dias de “Ladies Night”, onde mulher 
tem bebida free e geralmente homem tem desconto na bebida. 
Todos os dias da semana tem lugares com a atração. Consulte a 
lista de lugares disponíveis no www.ladiesnightdubai.com.

Chip para celular
- Há 3 operadoras de 
telefonia nos Emirados 
Árabes: Du, Etisalat e Virgin. 
Para comprar o chip de
celular, basta ir aos 
shoppings ou no próprio 
aeroporto de Dubai.
- É necessário apresentar o 
passaporte para comprar o 
chip. Valor aprox. 50 AED.
- Para planos pré-pagos as 
recargas podem ser 
realizadas em qualquer 
mercado e variam de acordo 
com a operadora. Valor 
mínimo de recarga aprox 25 
AED.

Onde comprar? 
Utensílios de cozinha, coisas 
para casa e até lembrancinhas: 
Pode ir a loja Day to Day que 
fica perto das estações de 
metrô Union e Al Fahidi. Nesta 
loja tudo é muito barato!
Produtos chineses:
Pode ir no shopping Dragon 
Mart perto da estação de metrô 
Rashidiya.

Ramadan
Tem duração de um mês (que 
varia a data de inicio de ano 
para ano) onde os árabes 
jejuam, ficam sem comer e 
beber do nascer do sol até o 
por do sol. Neste período, não 
se deve comer e beber na frente 
deles. As praças de alimentação 
nos shoppings e restaurantes 
ficam com tapumes para quem 
for muçulmano não ver os 
demais comendo. Alguns 
restaurantes abrem somente a 
noite. Curiosidade: É um mês 
que tem muitas promoções em 
lojas, restaurantes, parques e 
atrações.

Onde comprar Alimentos
- Em Dubai encontramos quase 
tudo o que precisamos de 
comida!
- Os lugares mais econômicos 
para compras são os grandes 
supermercados como o 
Carrefour e o Lulu's.
- Encontramos os grandes 
mercados Carrefour perto da 
escola nos shoppings IBN 
Batuta e Mall of the Emirates. 
Neles encontramos as 
melhores promoções.
- Pode-se chegar a esses 
mercados por meio de metro 
ou ônibus.



Que roupa trazer?
- Leve em consideração a época do ano que virá a Dubai, pois poderá chegar em clima de frio, por isso
recomendamos também trazer casacos.

- Pode usar todas as suas roupas: jeans, camisas, camisetas, saias, vestidos curtos e longos, shorts, sandálias, tênis. 
Roupas leves de verão é ideal, jaqueta ou casaco para as noites mais frias e instalações de ar condicionado.

- Biquínis, maiôs, sunga ou shorts são usados normalmente à praia, piscina e beach club. Lembre-se que deve se 
proteger do sol, usar sempre protetor solar, trazer um boné ou chapéu.

- Para quem curte sair para baladas, pubs e bares, podem trazer roupa que normalmente usam, porque as pessoas 
aqui se vestem como gostam! Somente em lugares mais tradicionais deve-se colocar uma roupa mais comportada.

- Traga roupas de festa e para entrevistas de trabalho.

Metrô, Trem e Ônibus
- Nas estações de metrô 
pode-se comprar o cartão que 
custa 25 AED, que poderá ser 
utilizado em todos
os meios de transporte 
público.

- O cartão vem com uma 
recarga de 19 AED para 
utilizar.

- Cada trecho custa entre 3 
AED a 15 AED.
- Recomendamos ter o 
mínimo 15 AED em seu 
cartão.

Pontos de Atenção ou 
poderá multado!
- Tenha sempre saldo em seu 
cartão de transporte público.

- Não pode mascar chiclete, 
comer e beber dentro do 
sistema de transporte público.

- Existe uma área especial para 
as mulheres e crianças, que os 
homens não podem acessar.

- Lembre-se sempre passar o 
cartão na entrada e saída da 
catraca/scanner.

- Deve respeitar os semáforos e 
passar sempre pela faixa de 
pedestre.

Taxi
- O valor da corrida mínima é 
12 AED.

- Verifique que ao iniciar a 
corrida, o taxímetro começará 
em 5 AED para que não pague 
mais!

- A maioria dos taxis vão 
poder pagar com cartão de 
crédito, mas recomendamos 
sempre levar dinheiro
caso seja necessário.

- Recomendamos que ative 
seu GPS e guie o taxi para 
chegar mais rápido em seu 
destino.cartão.



Aproveite nosso
Programa
Social

WILD WADI WATERPARK

DUBAI SIGHTSEEING

DESERT SAFARI

WILD WADI WATERPARK

Realizamos em torno de 6 atividades / excursões 
com os alunos mensalmente. Além de cinema na 
escola semanalmente com pipoca e bebidas free.

Algumas de nossas atividades sociais:



KITE BEACH

LOUVRE MUSEUM 

ABU DHABI MOSQUE

HELICOPTER TOUR



Atendimento
Brasil e Portugal 

Ms Daiana Ramos
WhatsApp +971 50 920 6558
daiana@esdubai.com

es
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ES Dubai

JLT, Dubai, UAE
15º andar, BB1 Mazaya Business Avenue

Telefone: +971 04 398 2815
WhatsApp: +971 50 906 5836
marketing@esdubai.com

Esperamos termos ajudado 
com mais informações sobre o 
nosso destino.Venham  viver 
essa experiência de estudo e 
trabalho em Dubai! 


