
IMFExperience

Para alunos a partir do 1˚ ano do Ensino Médio. Prepara o 
aluno para os principais exames internacionais, visando o 
ingresso em Universidades Americanas, como  TOEFL e 
SAT. 
Aulas todas as 2as e 4as, das 16h30min às 18h

IMF PREP CLASS

O curso prepara o aluno para os exames Cambridge. 
Oferecido desde o 4º ano do Ensino Fundamental, até o 
Ensino Médio. Para alunos que buscam uma certi�cação 
internacional e excelente maneira de estudar e treinar as 
4 habilidades linguísticas: a escuta, a escrita, a leitura e a 
fala. Aulas de 1h, uma vez por semana.

IMF CAMBRIGE

Aulas revisionais para os alunos que precisam de um 
reforço no inglês curricular. Indicado para alunos que 
vêm de outra escola ou que apresentam di�culdades na 
língua. Aulas de 1h, uma vez por semana.

IMF SUPPORT

Uma vez por ano, os alunos têm a oportunidade de viajar 
para um país de língua inglesa, a �m de imergir na língua 
e na cultura local. Acompanhados de 2 professores, os 
alunos falam inglês 24h por dia e são estimulados a 
comunicar-se em inglês, de forma independente e �uen-
te. Para alunos a partir do 9˚ ano, que possuam inglês 
intermediário ou avançado.

IMF IMMERSION TRIP

IMF IMMERSION CAMP
Uma vez por ano, nas férias, os alunos participam de um 
Camp de imersão em Itaipava, em parceria com a empre-
sa OCEAN, a �m de exercitarem o inglês por 4 dias. Com a 
presença de monitores, professores e nativos da língua 
inglesa, os alunos participam de várias atividades, jogos, 
brincadeiras e se divertem, ouvindo e falando inglês 
durante todo o tempo. Para alunos com inglês a partir do 
nível básico, do 7˚ ano em diante.
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INTRODUÇÃO
O Programa IMF Experience, como o nome já diz, abrange 
todas as opções de cursos oferecidos por nossa escola, 
que o aluno pode escolher, de acordo com seus objetivos 
e necessidades.

O aluno estuda 6 créditos complementares do currículo 
americano e recebe o DUAL DIPLOMA, que é a certi�ca-
ção americana, juntamente com a brasileira. Para alunos 
a partir do nível intermediário, com aulas ministradas em 
inglês e com ajuda de uma plataforma online. Dependen-
do da série, o aluno terá, também, aulas Cross Over ou 
Prep Class, já incluídas no programa. Aulas todas às 2as e 
4as, das 14h às 18h.

IMF HIGH SCHOOL
O curso é estabelecido com base em um tripé: aulas de 
projeto (viés interdisciplinar e prático em áreas como 
artes, mídia, música, ciências, atualidades entre outras), 
aulas de English e Math (familiarização dos alunos com 
termos da Matemática e questões de exame) e aulas 
práticas (áreas como: culinária, esporte, teatro entre 
outras, a �m de aprimorar a prática oral). Aulas todas às 
2as e 4as, das 15h30min às 18h

IMF CROSS OVER


