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Sabe as pulseiras VIP de parques
de diversão para você não
enfrentar filas nas grandes

QUER
PASSAR NA
FRENTE?
FAÇA
FASTPASS IDIOMAS!

atrações?

Essa é a ideia da Fastpass
Idiomas.
O parque é a vida. A fila é para
a atração mais disputada: o
sucesso.
A pulseira VIP que faz você
passar na frente de todo mundo
é a Fastpass.
Quem faz FASTPASS passa na

@FASTPASSIDIOMAS

frente na fila para o sucesso.

NOSSOS PILARES:

AMOR AO
APRENDIZADO
Acreditamos que somente é possível o
crescimento pessoal e profissional
por meio de aprendizagem constante.

CRIATIVIDADE E
INOVAÇÃO
Em nosso trabalho, primamos pela
busca constante da inovação em

Assim, buscamos resgatar o amor

nossos serviços e atendimentos e

pelo aprendizado pela vida inteira,

criatividade no desenvolvimento de

por meio de treinamentos e processos

nossos cursos, palestras, workshops

dinâmicos, inovadores e

etc. Além disso, estimulamos o

personalizados.

desenvolvimento da criatividade de
nossos alunos dentro da sala de aula.

@fastpassidiomas

RESPEITO ÀS
INDIVIDUALIDADES
Cada pessoa aprende de uma maneira.
Assim, sempre diversificamos as
atividades de nossos cursos, usando os
princípios da andragogia e heutagogia,
a fim de que cada pessoa possa ser
atendida em sua forma específica de
construir conhecimento. Nossos cursos e
treinamentos diversos seguem a diretriz
de fazer com que cada aluno se sinta
único e exclusivo, como de fato cada
pessoa é nesse universo.

DIREÇÃO: SOLIMAR SILVA
PROFESSORA, ESCRITORA, COACH
DE CARREIRA E NEGÓCIOS, DIRETORA DA ARETÊ
COACHING
Doutora em Linguística Aplicada pela UFRJ;

Mestra

em

Estudos

da

Linguagem

pela

PUC-Rio;

Especialista em Educação a Distância (UFF);

Professora

com

25

anos

de

experiência

na

educação

básica, ensino superior e pós-graduação.;

Autora

de

diversos

livros

literários

e

pedagógicos

e

infantis.

@fastpassidiomas

CONHEÇA ALGUMAS DE
NOSSAS TURMAS:

@fastpassidiomas

FASTPASS VIP
AULAS PARTICULARES PARA QUEM
QUER UMA EXPERIÊNCIA TOTALMENTE
CUSTOMIZADA A SEU PERFIL, RITMO
DE APRENDIZAGEM E ESTILO DE VIDA.
Pacotes:
Silver – 1 hora por semana
Gold – 1,5 hora por semana
Diamond – 2 horas por semana
(Cada hora individual equivale a cerca de duas horas e meia de aula
em turmas com cerca de doze alunos)

INSCREVA-SE AQUI

FASTPASS UNIQUE
QUANDO VOCÊ PREFERE INTERAGIR
COM OUTRAS PESSOAS EM UMA
TURMA. É UMA SOLUÇÃO ÚNICA,
PORQUE AS TURMAS FASTPASS
UNIQUE SÃO DE SEIS A DEZ ALUNOS,
NO MÁXIMO, PARA O PROFESSOR
PERSONALIZAR AINDA MAIS A SUA
EXPERIÊNCIA.
ABRIMOS TURMAS TODOS OS MESES!

INSCREVA-SE AQUI

FASTPASS ESP
PARA QUANDO VOCÊ PRECISA DE INGLÊS PARA
FINS MUITO ESPECÍFICOS, TAIS COMO SE
PREPARAR PARA PROVAS DE CONCURSO, EXAMES
DE PROFICIÊNCIA, MESTRADO, DOUTORADO. OU SE
VOCÊ PRECISA APRENDER INGLÊS PARA ATENDER
EM UM RESTAURANTE OU HOTEL ONDE HÁ MUITOS
TURISTAS. AINDA, QUANDO VOCÊ QUER SE
PREPARAR PARA ENTREVISTAS DE EMPREGO OU
VIAJAR. NÃO IMPORTA SEU OBJETIVO, NÓS TEMOS
A SOLUÇÃO EM APRENDIZAGEM DE INGLÊS.
INSCREVA-SE AQUI

VEJA ALGUNS
DEPOIMENTOS DOS
NOSSOS ALUNOS
ACESSE O QR CODE COM O SEU
CELULAR

O que mais eles dizem por aí?
BRUNO
IGNEZ

ANA
CONDEIXA

ANTHONY
BARBOSA

"I took a 6 months

"The class was

course to prepare to

amazing. I am a trip

come to Ireland and It

lover, and love to

English, I didn't know

was essential. When I

know about new and

anything last year,

came back to Brazil I

diferent places. It

and now, I'm fluent"

will definitely continue

makes me fell very

"I would like to thank
you for improving my

my class"

DANIEL PEREIRA
"I have never had a class this way, that I can
talk for an hour about a just point that I need to
improve. And honestly, I'm very happy!"

@fastpassidiomas

good."

POR QUE ESTUDAR NA FASTPASS IDIOMAS?
POR QUE AQUI, VOCÊ TEM:

RESPEITO ÀS
INDIVIDUALIDADES E
PERSONALIZAÇÃO DO
ENSINO

AMPLIAÇÃO DE SUAS
OPORTUNIDADES PARA A
VIDA TODA

A primeira coisa que fazemos é conhecer

inglês na FastPass é que você vai aprender

COMODIDADE E
ECONOMIA DE TEMPO
Aulas online já eram nossa realidade
muito antes da pandemia. Temos

Um dos grandes benefícios de se aprender

experiência no ensino-aprendizagem
nessa modalidade, inclusive com horários

nossos alunos e seus objetivos e interesses.

a se comunicar em qualquer lugar do

Cada pessoa busca aprender inglês para

mundo, aumentando suas chances de

atender a um ou vários propósitos

interagir com pessoas de diferentes

específicos. Assim, tanto as aulas

nacionalidades, ter melhores oportunidades

individuais como as em grupo podem se

de emprego e carreira, poder concorrer a

personalizadas para que você atinja suas

bolsas de estudo no exterior, além de

metas.

aumentar sua competência multicultural.

flexíveis para nossos alunos individuais e
turmas de no máximo dez alunos, para
que todos possam tirar maior proveito de
todos os recursos das aulas e aumentar
seu tempo de exposição ao inglês –
antes, durante e depois das aulas.

NOSSOS CONTATOS
VOCÊ É SEMPRE BEM-VINDO!
E-MAIL
fastpassidiomas@gmail.com

TELEFONE
(21) 99771-9011

