
HELLO AND WELCOME 

QUEM SOMOS NOSSA METODOLOGIA 

NOSSOS TEACHERS 
How are you? 

The best for you! 

Hello, somos a Studio, um estúdio de idiomas
local izado em Joinvi l le SC. Com uma equipe
mult idiscipl inar e o emprego de novas
tecnologias no ensino de idiomas, criamos
soluções bem estruturadas e criat ivas para
nossos alunos. A experiência, característ ica do
nosso aprendizado contínuo, permite que nosso
processo criat ivo atenda as mais diversas
necessidades dos nossos alunos de forma
eficiente, dinâmica e com f ina qualidade técnica. 

Our super teachers! 

Nicolas Orlandi 

A equipe da Studio está sempre em busca de
novas referências de qualidade e tecnologia para
o ensino do idioma, o que faz com que os cursos
sejam dinâmicos e estimule a part icipação do
aluno.  Nossos professores são apaixonados por
ensinar e te ajudarão a falar Inglês com f luência
e confiança. Confira um pouco sobre nossos
professores! 

TEACHER NICK 

Teacher Nick é graduado do curso de
Administração de Empresas e Negócios
Internacionais (FCJ/2013). Concluiu o Ensino
Médio em Salem Senior High School (Salem -
Ohio/USA). Part icipou do Intercâmbio Work
Experience em Boyne Highlands Resort
(Petoskey - Michigan/USA). Realizou a extensão
universitária Diploma in Business Studies 
Advanced e a extensão universitária English for
Special Purposes/IELTS 6.4 Advanced, ambos
real izados na Abbey College (Dublin/Ir landa). 
Atua como professor desde 2006. Nick tem
experiência no ensino em todos os  
níveis de Inglês para crianças,  
adolescentes e adultos, e se  
ut l iza de algumas das mais  
modernas ferramentas de  
desenvolvimento pessoal,  
como a PNL (Programação  
Neurol inguíst ica), hipnose, 
e outras técnicas que 
faci l i tam a aprendizagem  
de seus alunos. Nick  
também part icipou do 
treinamento da Legacy  
English Coach em  
Jaraguá, SC. 
 
 

We're the best! 
A studio foi of icialmente fundada em 11/11/11.
 A palavra "estúdio" deriva da palavra do lat im
studere que pode ser traduzido como a "ânsia
de conseguir algo", também existe como uma
adaptação do termo em inglês "studio". Um
estúdio é o lugar de trabalho de pessoas com
vontade de criar e onde se pode inovar,
experimentar e produzir um ou mais t ipos de
arte. Nós da studio acreditamos que ensinar é
uma das mais belas artes e, por isso, nosso
nome simboliza esse espaço onde professor e
alunos trocam experiências e produzem
conhecimento. Depois de muitas transformações
e recentemente reformulada, a nova identidade
visual da studio busca uma aproximação tanto
com o público jovem como o adulto. A escola,
junto com sua equipe experiente, desenvolverá
um curso que esteja conectado com as
necessidades, desejos e com o potencial de
cada aluno ou grupo. 

Nossa proposta é ensinar de uma forma
dinâmica com o apoio de materiais publ icados
pelos principais centros de divulgação do idioma
inglês no mundo. O objet ivo é que o aluno
desenvolva todas as habil idades para o uso do
idioma, para isso trabalhamos em nossas aulas
a compreensão e a expressão oral e escri ta. A
criat ividade dos alunos é estimulada através de
conversação do início ao f im de cada aula. Ao
uti l izarmos este método, é possível fazer com
que a f luência seja at ingida rapidamente, de
forma que o aluno perceba claramente sua
evolução ao longo do tempo. 

Nicolas O. Orlandi, 
Sócio-proprietário 



NOSSOS VALORES 
Your investment! 
O valor das aulas depende do número de alunos
por turma e carga horária. No início do curso o
professor e aluno combinam sobre a data de
pagamento, número de aulas, carga horária e
reajuste do valor da hora-aula se necessário.  

nick.studioidiomas@gmail.com 
www.studioidiomas.com  

+ 55 47 99668-3040  

Nicolas Orlandi 

Teacher Nick 

Valor  
hora aula  
R$ 85,00 
R$ 75,00 
R$ 65,00  
R$ 55,00 

1 h/semana   
(4 horas mês)   
R$ 340,00 
R$ 300,00 
R$ 260,00 
R$ 220,00 

Quantidade  
de alunos  
1 aluno      
2 alunos 
3 alunos 
4 alunos 

TURMAS REDUZIDAS 

Nosso foco são aulas part iculares ou pequenos
grupos de até no máximo 5 alunos. Assim os
alunos tem toda a atenção do professor para
aprender inglês mais rápido. Nossas aulas 
são ministradas no seu endereço, residência ou
trabalho, tendo como base a abordagem 
comunicativa, requisito indispensável a
consolidação da f luência de um novo idioma.     
As aulas part iculares de inglês da studio
proporcionam um alto nível de interação entre
professor e aluno, contr ibuindo para o rápido
desenvolvimento da sua capacidade de 
comunicação. Neste contato direto, as dif iculdades
do aluno são trabalhadas individualmente, e o seu
ritmo de aprendizado respeitado, tornando o
ensino desta forma pleno e personalizado. 

Private or small groups! 


