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PEARSON, a maior empresa de educação
do mundo



A Wizard é maior rede de escolas de idiomas.

Sua metodologia de ensino possibilita um aprendizado rápido e de forma
muito fácil.
São mais de meio milhão de alunos que escolheram a Wizard para
aprender um idioma e aumentar as possibilidades de crescimento, seja na
área profissional ou pessoal.
Venha para a Wizard e já saia falando frases em Inglês, Francês,
Espanhol, Italiano, Alemão, Japonês, Chinês além de Português (para
estrangeiros).
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Compromisso de aprendizado
Em dois anos de curso  você conquista um certificado internacional ou a 
Wizard oferece aulas gratuitas* para você chegar lá.

Número um
Confie na maior escola de idiomas do mundo! A Wizard está presente 
em mais de 740 cidades do Brasil, com mais de 1.200 escolas prontas 
para receber você.

Você bilíngue
São mais de 500 mil alunos matriculados nos cursos de 
inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, 
chinês ou português para estrangeiros.

www.wizard.com.br

NOSSO 
COMPROMISSO

*Vide regulamento
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CERTIFICAÇÃO TOEIC

O Test of English for International Communication (TOEIC) ou Teste de Inglês para a
Comunicação Internacional é um certificado de proficiência reconhecido
mundialmente. Criado pelo Education Testing Service (ETS), o TOEIC é voltado
principalmente para o ambiente profissional.
Possuir o certificado TOEIC poderá ajudar você a tornar-se apto(a) para se
candidatar a vagas em multinacionais. É o teste mais utilizado no mundo, e realizado
anualmente por cerca de 7 milhões de pessoas.
Atualmente existem dois testes diferentes. O principal é o Listening & Reading, que
já existe há mais de 30 anos. Já o mais novo é o TOEIC Speaking & Writing, que
avalia a capacidade de fala e escuta dos candidatos. Elaborado por uma instituição
dos Estados Unidos, o inglês exigido nas questões é em sua maior parte,
americano, mas o teste também pode ser feito sem problemas por aqueles que
aprenderam o britânico.

A Wizard lhe prepara* para as avaliações da certificação TOEIC.

*Preparação realizada ao final do curso de Inglês.





A Wizard é especialista em ensinar idiomas.



O MÉTODO
Diferente das outras escolas de idiomas, a Wizard tem como exclusividade o foco
em Conversação. Suas experiências fazem com que o aluno tenha total
habilidade em diálogos e em sua expressividade. Em 8 meses já é possível se ter
um ótimo resultado. Nossos alunos falam constantemente o idioma escolhido
desde o momento em que chega em nossa unidade. Já no 4º livro não se fala
mais nada em português em sala de aula e sim no idioma escolhido. Você faz um
investimento de curto prazo e adquire um benefício de longo prazo. É a Wizard
estreitando etnias e aproximando uns aos outros.



A METODOLOGIA
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EXPERIÊNCIAS
WIZARD

TOTS TEENS ADULTS
VIP 

INTERNO
VIP 

EXTERNO

70 H/AULA*70 H/AULA*70 H/AULA*70 H/AULA*

* 01 módulo ao ano por idioma.
* * 70h/aula por módulo.

Cada idioma dentro de cada experiência de ensino tem 
sua quantidade específica de módulos.
Em cada módulo, a cada 6 lições, temos 01 revisão.
Na Wizard o ensino é continuado, ou seja, as 
avaliações ocorrem em cada hora/aula.



WIZARD TOTS
TOTS 2
Porta de entrada.
Para crianças acima de 5 anos no Pré do ensino fundamental que já estejam em 
aprendizado de leitura e escrita*.
TOTS 4
A partir de 6 anos e no 1º ano do fundamental*.
*Perfil de experiência: Connections.



WIZARD KIDS
KIDS 2
Porta de entrada.
A partir de 8 anos e para alunos matriculados no 3º ano do fundamental.
KIDS 4 
A  partir dos 9 anos e para alunos matriculados no 4º do fundamental.
KIDS 6
A  partir dos 10 anos e para alunos matriculados no 5º do fundamental.
Perfil de experiências: Interactive, Connections.





WIZARD NEXT GENERATION
Porta de entrada.
A partir dos 10 e 11 anos.

*No Next Generation, não tem o verbo “TO BE”. No Teen 2 já tem. O verbo To Be é
uma exceção no inglês já que todos os outros verbos tem um mesmo sentido lógico
enquanto nele não. Fazendo o Next Generation inteiro, a criança avança direto para o
nível Teens 2B pela experiência Wizard.



WIZARD TEENS
Porta de entrada.
A partir de 11 anos.
Perfil de experiências: Interactive, Connections e VIP.

I. Interactive: 1h/aula – 2x na semana
II. Connections: 1h/aula – 2x na semana
III. VIP: 1h/aula ou 2h/aula (ver maiores detalhes na experiência VIP)



WIZARD ADULTS
A partir dos 15 anos em diante.
Perfil de experiências: Interactive, Connections e VIP.

I. Interactive: 1h/aula – 2x na semana
II. Connections: 1h/aula – 2x na semana
III. VIP: 1h/aula ou 2h/aula (ver  maiores detalhes na experiência VIP)



WIZARD VIP

Tots
Teens
Adults
Vip Interno
Vip Externo

Na experiência VIP, o aluno tem um aprendizado totalmente individualizado,
onde é realizado em sala separada, com 1h* ou 2h de duração**, sem a
interferência de terceiros. É excelente para quem prefere um aprendizado
individual seja por exclusividade ou até por timidez. Categorias: VIP Interno (na
escola) ou VIP Externo (onde o aluno desejar ter aula).

*1h/aula – Sendo 2x na semana.
**2h/aula – Em um dia da semana específico (incluindo aos  sábados).



A WIZ.PEN
A caneta que 
fala inglês ou 
em um de 
nossos  
outros 
idiomas

*Uma exclusividade Wizard.



APLICATIVO DO 
ALUNO

OBS: O aplicativo pode ser acessado via celular, tablets e computadores 
tanto desktop quanto notebooks.



Push notification: Te acompanha na rotina de estudos e 
não te deixa ficar para trás;
Te lembra das atividades ;

Reconhece sua voz, avalia sua pronúncia e te treina para 
falar cada vez melhor;
Ajuda a melhorar a pronúncia;

Entende suas dificuldades e direciona seu aprendizado 
para onde você mais precisa;
Ensino personalizado.

Ainda sobre o 
WIZ.ME





INGLÊS

O inglês é, atualmente, a língua mais falada no mundo por não nativos. Segundo o
British Council, uma em cada quatro pessoas fala inglês. Isto significa que é o
idioma mais utilizado na comunicação entre estrangeiros, na Internet, em
publicações de livros e em atividades comerciais internacionais. Além disso, 70%
das empresas internacionais situadas no Brasil buscam profissionais que
falem o inglês, podendo oferecer um salário de 30% a 61% maior se comparado
ao daqueles sem o idioma.



ESPANHOL

O Espanhol é a segunda língua mais usada nos negócios.
Mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo (40
milhões só nos Estados Unidos) têm o espanhol como língua
materna, sendo que os outros tantos o estudam como
segundo idioma.



FRANCÊS

Aprender Francês é a oportunidade de se comunicar com
mais de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo. O
Francês é também a língua internacional da Gastronomia,
Moda, Teatro, Artes Visuais, Dança e Arquitetura.



ALEMÃO

O Alemão é uma das principais línguas da ciência, pesquisa e
tecnologia, além de ser imprescindível também no âmbito da
cultura e do turismo.
A Alemanha está no centro da Europa e mais de 100 milhões
de pessoas se comunicam em alemão.



ITALIANO

A Itália é um dos países mais visitados da Europa, tanto por sua história quanto
pela gastronomia e arquitetura. Mas o que mais chama a atenção é a de o povo
italiano ser um dos mais comunicativos do mundo, famosos por falar alto e usar
muitos gestos para transmitir o que querem dizer. Por isso, esqueça o medo e
comece a falar italiano já!



CHINÊS

Estudar mandarim é pensar no futuro. Se levarmos em conta os números
promissores da China, a segunda maior potência econômica do mundo e perdendo
somente para os Estados Unidos, vale a pena ter a língua chinesa no currículo.
Mas a vantagem não para por aí: além de ser o país mais populoso do planeta, com
mais 1,3 bilhão de habitantes, é também responsável por influenciar fortemente o
mercado global. Conforme o Banco Mundial, até 2030 a China poderá tornar-se a
maior potência econômica do mundo.
Atualmente, há uma grande procura por profissionais que falam mandarim e a
tendência é a de que a procura cresça ainda mais. Portanto, ter o conhecimento da
língua chinesa torna-se cada vez mais importante.



JAPONÊS

O Japão é um país rico em cultura, gastronomia e tecnologia. Por ter um
alfabeto diferente dos países do ocidente, aprender a falar japonês
exigirá treino, persistência e muita vontade de aprender. Mas se você é
um apaixonado por este pequeno país do outro lado do planeta, busca
contato com a cultura ou quer mais oportunidades profissionais, vai ver o
quanto o japonês pode te surpreender!



PORTUGUÊS
PARA 

ESTRANGEIROS

O curso de português da Wizard é indicado para estrangeiros que chegaram há
pouco tempo no Brasil e buscam aprender nosso idioma corretamente, ou para os
que já moram aqui e procuram desenvolver as habilidades da língua.
O intercâmbio entre jovens estudantes e a presença de multinacionais no país fez
com que aumentasse o interesse de estrangeiros em morar no Brasil e,
conseqüentemente, aprender este idioma tão rico.
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AULA EXPERIMENTAL

Em  um dos 
nossos idiomas



NOSSA LOCALIZAÇÃO

Loja 17 BLOCO N QI 11 Quadra 11 Local, SHIS - Lago Sul, Brasília - DF, 71625-630
Horário: Abre às 8:00h Fecha às 20:00.

Telefone: (61) 3032-7878 / (61) 99808-6545
comercialwizardlago@outlook.com

*Atrás da Administração do Lago Sul..
*Amplo estacionamento.


