
É mais do que aprender inglês.
É criar conexões com o mundo.

MATRÍCULAS ABERTAS

Em um mundo sem barreiras, falar inglês não é mais diferencial: 
é essencial. Por isso, utilizamos o programa bilíngue Fisk Educate 
para tornar nossos alunos fluentes na vida.

Programa Bilíngue

 Anúncio para veiculação em jornais e revistas.
 Dimensões: 202 x 266 cm.

Ensino bilíngue 
que cria conexões 
com o mundo.
MATRÍCULAS ABERTAS

Programa Bilíngue

   Banner 80 x 120 cm para ambientar a
   sua sala de matrículas.

Agora, nosso ensino é bilíngue.
Fluente como a vida deve ser.

Programa Bilíngue

 Cartaz para divulgação do programa.  
 Dimensões: A3

 Posts para divulgação em Facebook.
  Dimensões: 1200 x 1200 px

Escolha as peças e entre em contato com seu representante Fisk local.
Catálogo Campanha Fisk Bilíngue



Agora nosso ensino é bilíngue.

Programa Bilíngue

(Nome da escola)
Agora, com ensino bilíngue.

Programa Bilíngue

Faixa de rua para anunciar a nova parceria. Dimensões: 300 x 70 cm

(Nome da escola)
Agora, bilíngue.

Programa Bilíngue

Agora, nosso ensino 
é bilíngue.

Programa Bilíngue

Outdoor para divulgação. Dimensões: 900 x 300 cm



Agora, nosso ensino é bilíngue.
Fluente como a vida deve ser.

Mais do que ensinar inglês:
criamos conexões com o mundo.

O bilinguismo vai muito além da capacidade de falar duas línguas. 
No mundo de hoje, ser bilíngue é entender a complexidade 
cultural ao seu redor, adaptar-se a inúmeras formas de interação 
e poder se comunicar sem barreiras.

Preparamos o aluno para 
se tornar um cidadão 
global e responsável, capaz 
de entender e apreciar a 
diversidade do mundo.
Além disso, o bilinguismo 
também contribui para 
o desenvolvimento das 
habilidades cognitivas e 
sociais, ajudando o aluno a 
encarar os desafios do futuro 
de forma mais natural.

Por que educação bilíngue?

Programa Bilíngue

Fisk Educate Bilingual Program
Uma proposta educacional abrangente e inovadora, 
que tem como missão formar pessoas capazes de 
construir conhecimento de forma autônoma e 
criativa.
Nosso programa é completo e oferece materiais 
didáticos, certificação internacional e apoio no 
desenvolvimento do corpo docente.

Ensino desenvolvido em 4 pilares

Uma abordagem educacional 
em que o inglês não é 

estudado de forma isolada, 
atuando também na 

aprendizagem de outros 
conteúdos como artes, 
matemática e ciências.

CLIL – Content and Language 
Integrated Learning

Integração consistente entre 
ferramentas de aprendizagem 

presencial e virtual. Ou seja, 
os recursos digitais não 

são apenas periféricos ou 
ilustrativos, mas sim, parte 

integral do programa.

Blended Learning

Muito além do aprendizado, 
Educate prepara os alunos 

para fazerem escolhas 
bem-sucedidas, ajudando 
a desenvolver habilidades 

como empatia, colaboração, 
flexibilidade e criatividade.

Competências do Século XXI

Aprendizagem por meio 
de vivências e atividades 
colaborativas, que têm 

como objetivo consolidar 
o conhecimento de 

forma divertida e 
inteligente.

Experiential Learning

Tudo isso com a união 
das forças Fisk e
Richmond.

A Fisk, com a tradição e a 
credibilidade de mais de 60
anos, se uniu à Editora Richmond,
fundada em 1992 e reconhecida
mundialmente, para oferecer a seus 
alunos uma experiência de aprendizagem 
plena e contínua.

Saiba mais. Agende uma visita e nós iremos 
até você.

 Banner para adicionar ao site da escola. Dimensões: 1400 x 430 px

Frente personalizável do folder de divulgação. Dimensões 60 x 20 cm

Verso não-personalizável do folder de divulgação. Dimensões 60 x 20 cm


