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A RED BALLOON É DIFERENTE 
PORQUE RESPEITA O UNIVERSO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Metodologia
As melhores prá�cas pedagógicas aliadas
a um planejamento cuidadoso
são os fundamentos das aulas cria�vas,
diver�das e mo�vadoras da Red Balloon.

Mais horas para pra�car,
menos alunos por turma
Com o mínimo de 4 horas semanais
e o máximo de 13 alunos por turma,
na Red Balloon, Os alunos aprendem
inglês com fluência para a vida toda.

Material Didá�co
A Red Balloon possui material didá�co próprio,
desenvolvido especialmente para a sua metodologia
e totalmente alinhado com cada aula.

Exames Internacionais
Os alunos da Red Balloon
são preparados para os exames
internacionais da Universidade
de Cambridge.

Digiworld
Plataforma digital exclusiva da Red Balloon
para que o aluno tenha ainda mais contato
com o inglês, dentro e fora da Red Balloon,
com a�vidades desenvolvidas especialmente
para sua faixa etária.



ESTÁGIOS
O ensino do inglês é mais fácil quando a criança está aprendendo ao mesmo
tempo seu idioma na�vo, o português. Por isso a Red Balloon tem programas
especiais para o seu filho começar a aprender inglês desde cedo.

Dos 3 aos 6 anos, os alunos aprendem inglês
de maneira intui�va e envolvente. Os 4 estágios
Kids oferecem a�vidades de movimento, jogos,
brincadeiras e músicas, além de histórias especialmente
elaboradas para melhor desenvolver a compreesão
e a conversação em inglês, de maneira gradual.

Durante os 6 estágios Teens, os alunos grada�vamente  desenvolvem
as 4 habilidades linguís�cas. ampliando seu conhecimento por meio
de a�vidades variadas que vão além do livro didá�co. Desde os estágios
inicias, nossa metodologia oferece oportunidades significa�vas  para
a prá�ca e a produção da Segunda língua, contemplando aspectos culturais
do inglês e tornando nossos alunos cada vez mais fluentes. 

Nos estágios Juniors, além de trabalharem
a oralidade em inglês, por meio de a�vidades
lúdicas, os alunos gradualmente desenvolvem
a leitura e a escrita, com base nos sons da língua
inglesa e no traçado das letras. Os Juniors
desenvolvem ainda a compreensão e a produção
oral e escrita.

Kids Juniors

Teens



A RED BALLOON
VAI ALÉM DO INGLÊS.

Na Red Balloon, seu filho terá experiências em inglês, em diversos contextos, 
e aprenderá o idioma com prazer e naturalidade.

As aulas são sempre recheadas de a�vidades e eventos que es�mulam os alunos
a u�lizar o inglês em situações diárias, sempre com uma dinâmica diver�da.

Escola
Sabemos que educar crianças e adolescentes não significa apenas ensinar
a eles um novo idioma. Aqui seu filho pra�ca regras de convivência
e é encorajado a desenvolver sua autonomia e autoconfiança.

Professores
A Red Balloon é muito criteriosa na escolha dos seus professores. Eles são treinados
para oferecer a melhor experiência do aprendizado para diversas faixas etárias.
Aqui, os professores acompanham de forma personalizada o desenvolvimento dos alunos.

São 50 anos de experiência
Fundada em 1969, em São Paulo, pelo casal Raquel e Moisés Lam, a escola
se destacou desde o início por oferecer a�vidades ar�s�cas, culinária, teatro
e música.

Segurança
A segurança dos alunos é prioridade na Red Balloon. Contamos com monitores
em todos os ambientes da escola, além de um rigoroso controle de entrada e saída
de alunos, tudo para garan�a sua tranquilidade enquanto seu filho aprende inglês
e se diverte com segurança. 
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