
Sua Escolha   
Sua Experiência    
Sua Opção
O myStudy é um programa de aprendizagem individual, estruturado para auxiliar 
seus estudos e focar em habilidades específicas do idioma assim como prioridades 
pessoais para seu progresso e desenvolvimento futuro. O myStudy é uma série de 
eletivas desenvolvidas onde você tem acesso a 1 hora por dia de atividade extra e 
trabalho de equipe.   

As eletivas são desenvolvidas para complementar o que você estuda em sala de 
aula, além de permitir que você escolha o que mais interessar entre vários tópicos 
enquanto estuda na Navitas English.

Durante o dia todo, estudantes podem acessar o myStudy de acordo com  
a tabela de horários.

Sobre o myStudy da Navitas English
1. Ele proporciona a você a opção de focar em áreas  
 essenciais do idioma e suas prioridades pessoais.

2. Você pode usar o tempo para se concentrar  
 em tarefas ou trabalho de casa.

3. Para alunos estudando na preparação de Cambridge ou IELTS é  
 possível usar este tempo para práticas de exame e tarefas.

4. Reserve um tempo para falar individualmente com seu professor.  
 Estas sessões são privadas e são uma grande oportunidade para  
 você discutir seu progresso e expectativas com seu professor.

5. Você pode selecionar uma eletiva por dia.

6. Permite a interação entre os estudantes de todas  
 as nossas escolas.



Então o que é oferecido?
Para simplificar, nós dividimos todas as eletivas em duas categorias.

Eletivas principais 
Com um grande foco em desenvolver as quatro habilidades de compreensão, leitura, escrita e fala, em uma base sólida de gramática e 
vocabulário, estas eletivas podem ser usadas para ajudar com o progresso no seu curso de inglês para o mundo real.

Eletivas Secundarias
Oferece a você flexibilidade para participar de sessões estruturadas proporcionando dicas para testes, linguagem para o trabalho e lições 
instantâneas que oferecem diversos tópicos para atender suas necessidades. Nós criamos um pacote de eletivas dadas por especialistas 
em Inglês Acadêmico e preparação para IELTS e Cambridge. Elas oferecem a você a essência de nossos principais cursos.

O essencial de  
leitura e escrita

do myStudy

Combina atividades de leitura e escrita para melhorar suas habilidades de escrita, melhorar seu conhecimento de 
vocabulário e construir as habilidades de escrita que você precisa para trabalhar, para progredir nos cursos 
especializados, como Inglês Acadêmico e ensino superior. Nós entendemos o quão desafiador é escrever uma redação 
acadêmica, um currículo preciso ou um e-mail de trabalho, você terá toda a ajuda que precisar para fazer isso de 
forma bem-sucedida nesta seleção.

O essencial de fala  
e compreensão

do myStudy

Você vai interagir com outros estudantes e o professor para praticar sua gramática e estender seu vocabulário através 
de uma variedade de tópicos interessantes para conversar. Ao aprender mais sobre estratégias e habilidades de 
compreensão, você compreenderá como responder melhor aos colegas de classe e se tornar mais confiante em 
conversas dentro e fora da sala de aula.

O essencial de 
pronúncia

do myStudy

A pronúncia é muito importante para nossos estudantes porque eles querem ser compreendidos ao falar e se sentirem 
confiantes tendo conversas durante o trabalho diário, estudo e vida social. Esta opção ensina todos os sons que você 
precisa para uma boa pronúncia e ajudará você a superar suas dificuldades específicas, qualquer que seja a sua 
nacionalidade.

O essencial de 
progresso e 

desenvolvimento  
do myStudy

Os estudantes querem monitorar como estão progredindo com o inglês e definir metas que os motivem a aprender 
mais e melhorar mais rápido. Na Navitas English, nós entendemos a importância desta jornada. Esta opção fornece 
todos os recursos que você precisa como indivíduo para desenvolver áreas  prioritárias e inclui aconselhamento 
acadêmico individual para ajudar a avaliar e aconselhar em seus resultados de avaliação e aprendizagem geral. 

Habilidades de  
teste do myStudy

Para alunos estudando em cursos de preparação para testes como IELTS e Cambridge ou para aqueles que querem 
tentar tais cursos no futuro, esta opção fornece uma gama de estratégias e técnicas para testes que visa ajudar a 
alcançar a mais alta pontuação possível nas quatro principais habilidades para os testes práticos de leitura, escrita, 
compreensão e fala. Habilidades para testes do myStudy fornecem condições de teste realistas que desenvolvem sua 
confiança para ter sucesso em qualquer teste oficial.

Aulas de 
especialistas  
do myStudy

Em nossas aulas lecionadas por especialistas você irá vivenciar uma variedade de cursos especializados que 
oferecemos na Navitas English, incluindo a preparação de Cambridge, IELTS e Inglês Acadêmico. Isso ajudará você a 
decidir qual curso deseja fazer em seguida e alcançar suas metas de aprendizagem. Descubra qual curso pode levar 
você ao seu objetivo e o nível de inglês desejado para a entrada no ensino superior.

Lições  
instantâneas  
do myStudy

Na Navitas English, oferecemos uma variedade de atividades de aprendizagem e você como estudante possui 
voz ativa! Ouvindo nossos estudantes e professores, as lições instantâneas são projetadas para atender às 
necessidades e aspirações dos estudantes a qualquer momento. As lições podem variar de aprendizagem acadêmica 
adicional, ajuda em trabalhos e apresentações de palestrantes convidados, aulas de ginástica e bem-estar como 
dança, ioga e meditação.

Cultura e 
comunicação  
de negócios  
do myStudy

Comunicar-se de forma eficiente nos negócios é especialmente difícil para alunos estrangeiros. Esta eletiva fornece a 
você as habilidades do idioma, estratégias e atividades interativas para melhorar sua aptidão para o trabalho, como 
escrever e responder e-mails, cultura e comunicação verbal no local de trabalho, fazer apresentações, escrever 
relatórios e entender dados mais complexos como estatísticas. Fique pronto para o mercado de trabalho!

Como funciona
No primeiro dia de aula, você será informado das eletivas do 
myStudy e como elas podem ajudar sua aprendizagem. Seu 
professor fornecerá a programação do myStudy na sala de aula 
e recomendará as melhores eletivas para você participar de 
acordo com seu progresso individual.

Regularmente, cada campus terá 1 hora instantânea do 
myStudy. Essas atividades garantirão que cada campus mostre 
sua característica local. 

A combinação de eletivas dá a você a liberdade de selecionar o 
que quiser fazer. Você pode querer focar primeiro em todas as 
eletivas principais ou uma mistura delas com as eletivas 
secundarias. Juntamente com as recomendações dos 
professores você poderá focar no que quiser.

Espaço myStudy
Como um estudante da Navitas English, você pode 
compartilhar suas ideias, experiências e dicas de estudo 
através do portal de aprendizagem on-line. Você pode se 
conectar com seus colegas de classe e estudantes de outras 
escolas da Navitas English.

Use os recursos do myStudy para estudar e maximizar sua 
aprendizagem. Você também pode acessá-los de qualquer 
lugar por 12 meses depois de sua graduação para que 
continue desenvolvendo suas habilidades em inglês depois 
de seu curso.

Onde posso estudar o myStudy
Todas as escolas oferecem uma gama de eletivas criadas 
especialmente para suas necessidades.
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