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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

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.

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+

6 Razões
para escolher

Dubai

Classificação média no Facebook (4.8)
4.8

Classificação média do Google (4.9)
4.9
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Estilo de ensino

Na ES, nos concentramos nos objetivos, necessidades e 
metas de nossos alunos para planejar seus estudos. Nossa 
abordagem para o ensino de inglês é 'Learner Centric', e 
nossos alunos são incentivados a participar ativamente 
das aulas e fazer sugestões sobre tópicos de interesse para 
eles. Nosso objetivo é promover a independência do aluno 
e levar em consideração seus comentários ao planejar 
nossas lições.

Todos os nossos professores planejam aulas 
emocionantes e interativas para que os alunos sejam 
motivados a aprender, e nossos cursos são interessantes, 
relevantes e agradáveis.

Qualificações
Todos os nossos professores são falantes nativos de 
inglês qualificados, com muitos anos de experiência no 
ensino de inglês como língua estrangeira. Também temos 
uma alta proporção de professores treinados em Diploma 
e Mestrado em nossa escola.

Avaliações do profesor

Como parte de nossos esforços para melhorar a satisfação 
do aluno, realizamos avaliações regulares dos professores. 
Esse processo nos ajuda a manter padrões consistentes para 
o ensino de alta qualidade.

O feedback dos alunos é fundamental para nós e é vital para 
o nosso sucesso. O feedback é coletado dos alunos durante 
o curso, por meio de um questionário.

Em 2017, a maioria dos estudantes classificou o ensino na 
ES Dubai como excelente.

Avaliação média dos alunos para nossos professores em 2018
4.9
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Se você pretende aprimorar suas habilidades no idioma, 
melhorar sua capacidade de inglês para alcançar uma 
alta pontuação no IELTS, progredir para estudar mais ou 
estudar inglês por diversão, nossos cursos de inglês 
ajudarão você a atingir seus objetivos.

Todos os cursos de ES foram projetados para ajudá-lo a 
desenvolver suas habilidades de linguagem e 
comunicação, melhorando sua leitura, escrita, audição e 
fala, enquanto estuda diversos tópicos, dependendo de 
sua capacidade. Você também aprenderá nova gramática, 
vocabulário e pronúncia.

Nossos cursos em período integral consistem em 15 
aulas por semana, para cursos de inglês semi-intensivo, 
e 30 aulas por semana para aulas intensivas. Você 
também tem a chance de complementar seus estudos, 
tendo aulas adicionais como aulas de conversação, 
negócios e IELTS.

Duração por nivel: 
Nossos níveis duram 12 semanas quando fazemos aulas 
semi-intensivas e seis semanas quando fazemos a opção 
intensiva. Embora tenhamos início a cada seis semanas, 
você pode participar de nosso programa qualquer 
domingo, enquanto entregamos as unidades do curso 
em regime de rotação.

Como medimos 
seu progresso:
Há um teste de progresso a cada duas semanas, 
seguido de feedback do seu professor, para definir seus 
objetivos de aprendizado para o mês seguinte. Seu 
progresso é gravado no portal do aluno, onde você 
poderá ver todas as suas pontuações desde o início do 
curso, além de ver como os resultados dos exames se 
comparam à média da turma.

Estudando 

Inglês Geral
Preparação para o IELTS 
Aulas de Conversação 
Aulas de Pronúncia 
Inglês para Negócios

oferecidos
Cursos 

Horários disponíveis:
09.00 to 12.00 
12.00 to 15.00
15.00 to 18.00

Aulas semanais: 
15 e 30

Níveis disponíveis:
Iniciante ao Avançado

Tempo da aula: 
45min cada

Metodologia do curso: 
Cutting Edge by Pearson

Duração do curso: 
2 a 52 semanas



A reserva do seu curso na ES Dubai não pode ser mais fácil. 
Temos um sistema interativo de registro on-line, além de 
uma extensa rede de agentes internacionais, que podem 
ajudá-lo a cada passo do caminho.

Para finalizar sua inscrição, você deve fazer um teste de 
nivelamento online antes da chegada. Este teste nos 
permitirá colocá-lo no nível certo e organizar seu plano de 
estudos de acordo com seus objetivos de aprendizado. 
Depois que sua avaliação estiver concluída, confirmaremos 
sua vaga e você poderá prosseguir com o processo de 
solicitação de visto.

Visto de estudante

Se você é um estudante internacional não residente, a ES 
Dubai pode fornecer um visto de estudante patrocinado, 
permitindo que você estude e residir nos Emirados Árabes 
Unidos.

Os vistos patrocinados pela ES Dubai são válidos por um 
período de até 6 meses e estão disponíveis apenas para 
estudantes que se matriculam em período integral em cursos 
com duração superior a 8 semanas. 

Tempo de processamento: 
 1 a 2 semanas

Pass

Processo de visto

O processo de solicitação de visto começa quando você 
reserva e paga pelo seu programa de estudos. Para 
solicitar o patrocínio de visto, você precisará enviar um 
formulário de solicitação de visto preenchido, 
juntamente com os documentos comprovativos 
necessários.

Duração do visto: 3 meses, renovável uma vez na 
escola, pela mesma duração, por um total de 180 dias.

Exigências para aplicar

Formulário de inscrição preenchido,

Cópia do passaporte de alta resolução (o 
passaporte deve ter uma validade de 6 
meses ao solicitar um visto de estudante),

Foto 3x4 com fundo branco em alta 
resolução,

Recibo de pagamento.
Instalações de última geração e uma excelente atmosfera!
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Instalações de última geração e uma excelente atmosfera!

Instalações
da escola 
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Algumas das 
atividades que você 
pode aproveitar!

HELICÓPTERO 
TOUR

MESQUITA
A GRANDE 
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LATIN AMERICA
Ms. Alejandra Jiménez
+971 52 205 2695 | +971 58 872 3900 (WhatsApp)
alejandra@esdubai.com | latam@esdubai.com

BRAZIL
Ms. Daiana Biondo
+971 50 920 6558 | +971 50 920 6558 (WhatsApp)
daiana@esdubai.com

TURKEY
Mr. Hakan Tokok
+971 50 420 8981 | +971 50 420 8981 (WhatsApp)
hakan@esdubai.com

THAILAND & SOUTH EAST ASIA
Mr. Saranthon Manwajasat
+971 58 110 1196 | +971 58 110 1196 (WhatsApp)
nook@esdubai.com

GCC & MENA
Ms. Maha Ouda
+971 52 228 4321 | +971 52 228 4321 (WhatsApp)
maha@esdubai.com

CIS COUNTRIES
Ms. Kunduz Kadirova
+971 54 433 0137 | +971 52 228 4321 (WhatsApp)
kunduz@esdubai.com

JAPAN & SOUTH KOREA
Ms. Noriko Takahashi (JP) | Ms. Kyoko Ohara (UAE)
+81 3 6278 8758 (JP) | +971 50 490 7144 (UAE)
japan@esdubai.com

CHINA & TAIWAN
Ms. Yi-en Li
+971 58 568 2629 | +971 58 568 2629 (WhatsApp)
china@esdubai.com | taiwan@esdubai.com

EUROPE
Ms. Marcelo Quevedo
+971 55 291 5856 | +971 55 291 5856 (WhatsApp)
marcelo@esdubai.com

ES Dubai

JLT, Dubai, UAE
Phone: +971 04 398 2815
WhatsApp: +971 50 906 5836
marketing@esdubai.com


