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O domínio do Inglês é um recurso canalizador de oportu-nidades. Quem o possui tem portas abertas inesperadas.



A importânciA do formAto bilíngue

Atualização e inovação devem fazer parte da filosofia de 
qualquer instituição educacional. Esse princípio inexorável 
se dá pelo efeito ou força que a escola gera na sociedade de 
modo a transformá-la ou ainda reconhecer-se nela.

O Bilinguismo, hoje ovacionado como um dos diferenciais 
mais relevantes, deve ser tratado de modo holístico e com 
objetivo muito bem definido. E esse alerta se dá em um 
momento em que um bom número de instituições de en-
sino dizem-se bilíngues sem compreender efetivamente as 
transformações e desafios que se seguem à implementação 
de tal processo pedagógico. Vejamos:

o que fAz do mAxx 
umA referênciA 
bilíngue no estAdo?

É fundamental que nos anos iniciais do Ensino 
Básico, o aprendizado da língua estrangeira se 
de modo imersivo, (aproximadamente 90% do 
fluxo de aulas) visto ser um período adequado 
ao aprendizado de mais de uma língua simul-
taneamente, quer dizer: o Português orgânico 
vivenciado pela família e pelo ambiente social 
aberto; o Inglês em formato pedagógico viven-
ciado de modo absoluto no ambiente escolar.

ou funcionA ou AtrApAlhA

imersão fundAmentAl

A imersão é A gArAntiA do AprendizAdo

fAlAr é fundAmentAl

Sem essa imersão, o objetivo da oralidade 
garantida passa a ser uma possibilidade, 
não um fato. Assim, ter um processo bilín-
gue na escola não garante uma formação 
bilíngue ao aluno, se, na base de ensino, ob-
jetivos fonéticos e semânticos fundamentais 
ao domínio da língua não forem atingidos. 

valiar-se é vocação do Maxx 
em todos os seus processos. 
E com essa perspectiva, temos 
hoje uma preparação totalmen-
te direcionada aos exames de 

Cambridge. Nesse sentido, validamos todo o 
processo todo o tempo, entendendo que a en-
trega da fluência não é valor negociável.

O Colégio Maxx tem em seu modelo bilíngue 
o DNA do aprendizado efetivo. Primeiro, pelo 
formato pedagógico imersivo dos anos iniciais; 
segundo, pelo formato de projetos, que cria a 
vivência e vínculo emocional com a nova lín-
gua; terceiro, porque nossos professores trazem 
a experiência de terem vivido a língua em pro-
fundidade e lecionado por longo tempo em es-
colas monolíngues estrangeiras.

No Colégio Maxx, o bilíngue é uma artéria fun-
damental para alimentação do processo de de-
senvolvimento do aluno, pois entendemos que 
não há espaço para gradação de aprendizado 
da língua Inglesa. O objetivo a ser alcançado é 

o total controle da nova língua pelo aluno. MAXX
INTERCÂMBIOS EDUC

ACIONAIS

Processo bilíngue precisa ser efetivo, quer dizer, garantir o 
domínio oral da língua em tempo predefinido, visto que, ao 
se ajustar à nova grade bilíngue na grade já existente, me-
xe-se com o quantitativo de aulas de outros componentes 
curriculares. Por isso o resultado é inegociável.

Todo o processo deve estar direcionado à ora-
lidade. Infelizmente a cultura das escolas tradi-
cionais é voltada ao texto, pois o aprendizado 
é avaliado no formato de provas. Esta distor-
ção não permite o desenvolvimento efetivo do 
aprendizado. A solução simplificada é o cursi-
nho de inlglês fora da escola. O que também 
se dá de modo menos contextual e mais nor-
mativo.

Nossa Escola trabalha projetos e cria uma at-
mosfera de imersão plena, como já dissemos, 
no início do processo escolar, e temático-vi-
vencial nos anos que se seguem. Gramática e 
vocabulário vão sendo assimilados de forma 
natural e prazerosa. O estudo gramatical não 
serve de balizamento de aprendizado. Tem a 
função de permitir o aprofundamento da orga-
nização frasal e como recurso de organização 
na compreensão dos significados contextuais 
ou expressões idiomáticas.

MaxxEnglish
b i l í n g u e  e f e t i v o

Saber falar 
Inglês fluentemente significa, antes de tudo, poder falar com o mundo em qualquer continente ou nação, em qualquer 

momento.



Nosso processo, além de buscar excelência em desenvolvimento comunicacional, também 
olha para as possibilidades de desenvolvimento acadêmicos, cultural, social e profissional. 
Sem esses recursos, pouco serve o domínio de  uma outra língua. Nesse sentido, temos um 
processo continuado de desenvolvimento que parte dos primeiros contatos até o auxílio no 
planejamento de se explorar outras culturas ou mesmo viver em outras partes do mundo. 
Para essa etapa temos os projetos de Intercâmbio Maxx.

intercâmbio no cAnAdá

Canadá tem sido um dos destinos mais pro-
curados pelos brasileiros que buscam o apren-
dizado da lingua inglesa. Este destino oferece 
possibilidades de intercâmbio para todos os 
públicos.

Dentre os programas oferecidos, podemos 
destacar os Cursos de Idioma, Study and Work 
(Estudo e Trabalho), High School (Ensino Mé-
dio), Summer Camp e Winter Camp (Discover 
Vancouver) e Universidade (Graduação, Pós-
-graduação e Mestrado).

As cidades mais procuradas pelos intercâm-
bistas de Cursos de Idioma e programas de 
Estudo e Trabalho são:

• Toronto • Vancouver

• Montreal • Ottawa

DA FORMAÇÃO AO INTERCÂMBIO  

intercâmbio nos estAdos unidos

Estados Unidos é um dos destinos mais populares 
quando se trata de intercâmbio para língua inglesa, a 
diversidade de locais é um dos grandes fatores de su-
cesso neste destino.

Os programas mais comuns oferecidos são: Cursos de 
Idioma, Work Experience, High School (Ensino Médio), 
Summer Camp (Orlando Summer Camp e Orlando Soc-
cer Camp), Au Pair e Universidade (Graduação, Pós-gra-
duação, Mestrado).

As cidades com maior procura pelos intercambistas 
brasileiros de Cursos de Idiomas são:

• Orlando • Miami • Fort Lauderdale

• New York • Chicago • San Francisco

• Boston • Los Angeles • San Diego
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Dúvidas sobre Intercâmbio?
Uma das decisões mais importantes é a 
escolha de um destino para a experiência de 
nossos alunos fora do Brasil. Cada destino 
oferece diversos diferenciais, e cada estudante 
busca uma vivência baseada em seu perfil.

Alguns fatores como: clima, idioma e 
possibilidade de trabalho influenciam a 
escolha do país e cidade.
Nesse processo, nossa escola, desde o 
início, busca informar alunos e familiáres a 
respeito de todos os destinos.

Profissional com domínio pleno da língua Inglesa tem remuneração, em média, 30% maior que o profis-sional monolíngue.



UK
intercâmbio nA AustráliA

Austrália é o destino ideal para estudantes que 
buscam uma experiência em clima tropical, com 
uma das melhores qualidades de vida do mundo.

Dentre os programas oferecidos, podemos destacar 
o Cursos de Idioma, Study and Work (Estudo e Tra-
balho) e High School (Ensino Médio).

Os lugares mais procuradoss pelos por brasileiros 
com formação em escolas bilíngues são:

• Sydney • Gold Coast

• Melbourne • Perth

• Brisbane

intercâmbio no reino unido

Reino Unido, base de nossas parcerias, é o destino para os 
intercambistas que buscam o aprendizado com o famoso e culto 
inglês britânico, permitindo ainda conhecer a cultura natural da Língua.

Dentre os programas oferecidos, podemos destacar os Cursos de 
Idioma, High School (Ensino Médio), Summer Camp e Winter Camp 
(Explore UK) e Universidade (Graduação, Pós-graduação e Mestrado)

As cidades mais procuradas por estudantes de Cursos de Idioma são:

• Londres • Oxford • Cambridge

• Brighton • Belfast • Newcastle

intercâmbio nA irlAndA

O destino mais popular certamente é a Irlanda. 
Ideal para nossos alunos que buscam uma experi-
ência de Estudo e de Trabalho no exterior.

Dentre os programas oferecidos, podemos destacar 
o Cursos de Idioma, os programas para Study and 
Work (Estudo e Trabalho) e Universidade (Gradua-
ção, Pós-graduação e Mestrado).

As cidades mais procuradas por brasileiros oriun-
dos de escolas biíngues são:

• Dublin • Cork

• Galway • Limerick
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O Inglês dá acesso a algumas das melhores universida-des do mundo, bem como maior interação com as maiores economias mundiais.



summer/Winter cAmps

Os programas de Summer Camp e 
Winter Camp, ou também chamados 
de Férias Teen são cursos de idio-
mas atrelados a atividades extras 
como esportes e passeios culturais.

Esses programas são exclusivos para 
crianças e adolescentes e acontecem 
normalmente nos períodos de férias 
escolares.

Os destinos mais procurados para 
este tipo de intercâmbio são: Esta-
dos Unidos, Canadá e Reino Unido.

Quais os tipos de intercâmbio?
HÁ MUITOS TIPOS DE INTERCÂMBIO! E O MAXX SE PREOCUPA COM OS 
DETALHES. ALÉM DE TERMOS PARCEIROS NO BRASIL E EM OUTROS PAÍSES, 
MONITORAMOS AS OPORTUNIDADES E AS NOVIDADES QUE SURGEM TODOS 
OS ANOS. ESSE PROCESSO GARANTE AO ALUNO MAXX A POSSIBILIDADE DE 
EXPLORAR O MUNDO PELO MELHOR CAMINHO:

cursos de idiomA

Os Cursos de Idioma no exterior oferecem retorno do investimento em um curto período, 
pois proporcionam ampliação acelerada no domínio da língua e da cultura relacionada. 
Além disso, a diversidade cultura e social trazem ao estudante mais maturidade e visão 
ampliada de mundo.

Hoje sugerimos algumas modalidades aos nossos alunos: (standard, semi-intesive, in-
tensive ou super-intensive), e podem ser atrelados a aulas eletivas como: fotografia, arte, 
pintura e etc.

Os destinos mais procurados para este tipo de intercâmbio são: Canadá, Estados Unidos, 
Austrália, Irlanda, Reino Unido. Incluem-se também Nova Zelândia, Malta, África do Sul.

trAbAlho remunerAdo

O programa de trabalho remunerado nos 
Estados Unidos, ou Work Experience, é 
a oportunidade que o estudante univer-
sitário tem de praticar o inglês e ainda 
receber em Dólar.

existem três modAlidAdes  
deste progrAmA sendo:

• Placement (sem escolha do empre-
gador)

• Job Fair (com escolha dentre uma lis-
ta de empregadores pré-definida)

• Returnee (clientes que já fizeram o 
programa pelo menos uma vez)

Au pAir

O programa de Au Pair é indicado 
para meninas que queiram trabalhar 
de forma remunerada por um ano, 
cuidando de bebês e crianças no 
exterior.

Dentre os países mais procurados 
para este tipo de intercâmbio estão 
os Estados Unidos.
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Saber falar uma nova língua é poder reconhecer a cultura do outro. Torna o falante mais atraente para novos ami-gos e empregadores.



INTERCÂMBIO
O intercâmbio tem como objetivo principal promover a 
troca de cultura, conhecimento e experiências. 

Há a possibilidade inclusive de se fazer o ensino mé-
dio em outro país. Isso representa uma experiência 
relevante! Ter a oportunidade de vivenciar a cultura lo-
cal, adquirir fluência no idioma e conhecer pessoas 
de diferentes partes do mundo. Além disso, o período 
cursado no exterior pode ser aproveitado para compor 
a grade das disciplinas em nosso País.

FORMATO HIGH SCHOOL FORA
O participante estuda em uma instituição particular e 
fica hospedado com uma família anfitriã ou na própria 
escola (boarding). 

De todo modo, esse modelo é ideal para quem tem 
foco no desenvolvimento acadêmico e pretende in-
gressar em uma universidade no exterior.

ACOMPANHAMENTO 
PSICOLÓGICO
O Maxx só estabelece parcerias condicionando ao 
acompanhamento psicológico de adaptação multicul-
tural. Este acompanhamento é um grande diferencial 
para nossos intercambistas, que já embarcam melhor 
preparados para o grande desafio de viver em outra 
cultura longe da família..

EUA
• El Camino Real Charter - Woodlands Hills

• Bradshaw School - Sacramento

• California State University (Fullerton) - California

África do Sul
• LAL Cape Town - Cidade do Cabo

Canadá
• Upper Canada School District - Ontario

• Saanich School District - British Columbia

• Ryerson University - Toronto

Nova Zelândia
• Whangaparaoa College - Norte de Auckland

Austrália
• Queensland Schools - Queensland

Inglaterra 
• The London School of English – Londres

• Oxford House College - Oxford

• Greenwich University - Londres

• British Study Centres - Manchester
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