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Mission

Apresentar às pessoas um 
mundo de oportunidades, 

através do ensino da língua 
inglesa.  



Vision

Ser um agente modificador 
da sociedade, tornando-se a 

ferramenta mais acessível 
para quem busca o inglês 

como segunda língua.   



ADAPTED
METHODOLOGY



Respeite o horário das aulas,
tanto o seu, quanto o tempo do
aluno é algo importante.  
Na VT valorizamos o TEMPO !  
Não desperdice-o. 

HORÁRIOS 



Chegar na hora faz as coisas
acontecerem!  
Mesmo que ocorra do seu aluno
se atrasar por determinado
motivo, é importante que você
seja o exemplo e que esteja
presente sempre antes do seu
aluno.

SEJA
ASSÍDUO 



Ao entender as necessidades
do seu aluno você próprio se
torna um professor mais
adequado e cria um laço com o
corpo discente.  
Todos nós gostamos de saber
 que há alguém que se
preocupa conosco, portanto,
somos mais que professores
somos também, amigos.

PREOCUPE
COM SEU
ALUNO



Caso você note que seu aluno
está tendo problema com
desempenho, concentração,
entre outros, converse com ele.
5 minutos de conversa e uma
preocupação verdadeira  é o
suficiente para mostrá-lo que
nos preocupamos.  
Mostre ao seu aluno que ele é
importante, todos nós queremos
nos sentir importantes.

FAÇA DO
SEU
ALUNO,
SEU
AMIGO



Logicamente lembre de sempre
respeitar seu aluno, lembre-se,
amigos também precisam de
espaço.  
Dê tempo para que ele confie
em  você. Há alunos
introvertidos e outros
extrovertidos, leve isso em
consideração nas suas
abordagens.

RESPEITE-O



Mostre interesse nos seus
alunos, aprenda seus interesses,
o motivo pelo qual o trouxe aqui.
Tudo isso facilita sua vida como
professor, para melhor capacitá-
lo e para melhorar sua
abordagem. 
Gostamos de ser abordados
com assuntos que nos
interessam.

MOSTRE
INTERESSE



Lembre de algum professor que
marcou sua vida, agora se
espelhe neste docente!  
Por trás deste sucesso,  o
motivo que fez você gostar dele
teve todo um preparo das aulas,
todo o esforço de melhorar
continuamente e de elaborar
materiais que fossem
adequados ao grupo de alunos. 

Planeja, faça, verifique, e aja!

SEJA TÃO
ENGAJADO
QUANTO VOCÊ
GOSTARIA
QUE SEUS
PROFESSORES
FOSSEM



Todos nós aprendemos por
meio de tentativa e erro.
Ninguém nasce sabendo algo,
precisamos constantemente
tentar, todo dia é um pouco que
você aprende. Mas se não
tentar, você não irá sair do lugar.
Aprender um idioma não é
diferente. Muitos discentes tem
medo ou baixa confiança e é ai,
que você professor, entra em
ação e mostra a ele que é mais
fácil do que parece.

ENCORAJE SEUS
ALUNOS A
EXPERIMENTAR
ALGO NOVO



Alguns alunos possuem baixa
auto estima, às vezes faltou algo
de criação, às vezes é apenas seu
modo de lidar com o mundo, seja
o que for, encoraje seu aluno, ou
melhor, seu amigo a dar o melhor
de si! Encoraje-o a confiar em
você como professor e amigo,
assim, aos poucos você fará com
que ele se solte tanto na língua
desejada quanto também na
vida.  
Seja mais que um professor, seja
um amigo!

DISPERTE A 
CONFIANÇA DO 
SEU AMIGO 



climb

THE HARDEST

comes after

THE BEST VIEW 99.9%
Das pesquisas nos mostram

que as melhores

recompensas vêm depois

de muito esforço e luta! 



LEMBRE-SE, VOCÊ ESTÁ AQUI, 
VOCÊ É IMPORTANTE. 

VALORIZAMOS SEU ESFORÇO, 
SEU TRABALHO, SUA LUTA!



BEST
YOU ARE SIMPLY THE

Our actions and decisions today will shape 
the way we will be living in the future.

DO SOMETHING
TODAY THAT YOUR
FUTURE SELF WILL
THANK YOU FOR.



Contact us

+55 35 98421 5111 

www.victormakins.com

https://www.facebook.com/VTAcademy23/


PHIL COLLINS

"In
learning
you will
teach,
and in
teaching
you will
learn."


