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        O que é o Little USA?  
  

O Little USA é um Recanto Ecológico Temático de Imersão 

em Inglês para professores e estudantes de escolas bilíngues, 

cursos de idiomas e estudantes de nível superior que 

precisam praticar o idioma e desenvolver fluência. O IEC 

(Intensive English Course) oferece diversos cursos voltados 

ao idioma, incluindo cursos técnicos, instrumentais para 

diferentes áreas e segmentos, mas a maior inovação é o programa de Imersão Inside the English 

Language e a criação do Little USA desde 2013. 

 

        O que acontece neste evento?  
 

 

O Little USA oferece um intercâmbio cultural e 

linguístico onde os alunos passam um dia diferente 

longe da rotina da sala de aula vivenciando situações 

reais como se estivessem de fato fora do Brasil. Este 

parque temático oferece aulas práticas, vivências de 

imersão total no idioma e uma série de atividades de 

caráter interdisciplinar como aula de culinária, 

atividades esportivas e de competição típicas de um acampamento americano, jogos e brincadeiras, 

palestra sobre meio ambiente e sustentabilidade com workshop, aula com música ao redor da fogueira 

com marshmallows e histórias típicas dos acampamentos americanos narradas por um professor 

nativo. 

        Por que e como os alunos aprendem Inglês mais rápido? 

 

Neste parque temático, os participantes passam o dia em uma das estações de aprendizagem de acordo 

com o seu nível de conhecimento do idioma. Estes grupos possuem de 4 a 8 alunos por professor 
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nativo e são determinados após sua passagem pela 

alfândega, onde o nosso xerife faz algumas perguntas 

e os mesmos respondem. Priorizamos esta divisão 

entendendo que cada aluno (iniciante, intermediário 

ou avançado) precisa estar com alunos do mesmo 

nível para que possam se sentir à vontade para se 

comunicar livremente e possam também realizar 

tarefas e atividades que promovam seu avanço quanto à comunicação e interação que exigem suas 

habilidades de fala e compreensão da língua inglesa. Para tal, existem dentre as inúmeras atividades os 

grupos de conversação e sessões de gramática falada e ao realizarem tais atividades, estes alunos 

podem avançar nestas estações e estudar com outros professores.  

Nossa equipe é preparada para encenar grandes 

personagens históricos e fictícios destes contos, e 

nossos professores se transformam em xerife e bandido 

do velho oeste, índios americanos, cowboy, escoteiros, 

e personagens da Disney. Entre aulas históricas e 

culturais sobre a cultura norte-americana, os alunos 

vivem o idioma intensamente bem como toda a magia e 

aventura do Velho oeste americano.  

Oferecemos atividades de caráter interdisciplinar e lúdicas para promover o maior intercâmbio sem 

sair do Brasil. Além das sessões de gramática, grupos de conversação e competições mediadas pela 

equipe de professores nativos, oferecemos uma série de vivências de situações do cotidiano onde os 

alunos se sentem motivados a praticar o idioma. Neste espaço, falar português é proibido e desde o 

primeiro contato, todos são encorajados a utilizar o idioma para se comunicar. Observamos ao longo 

destes anos que após participar destas vivências de imersão totalmente em inglês, como um 

intercâmbio fora do país, todos os alunos se sentem mais motivados para estudar e aprender, bem 

como para viajar e buscarem aperfeiçoar suas habilidades. Isso acontece por que este programa foi 

implementado não por um empresários ou 

empreendedor, mas por uma pedagoga e professora 

de Inglês com 18 anos de experiência em inúmeras 

escolas, cursos que após se tornar especialista em 

metodologia de ensino da língua Inglesa, visa, 

sobretudo atribuir sentido à aprendizagem do 

idioma (aprendizagem significativa). 
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       Quais são as atividades realizadas? 
 

Este é um dia muito especial, uma experiência única jamais vista em qualquer escola de idiomas ou 

curso aqui existente, e por isso, revelar todas as atividades estragaria a surpresa deste grande dia, 

por isso citaremos apenas algumas destas logo abaixo! Venha e se surpreenda!  

 
 

Atividades: Aula de culinária, aula sobre a história e cultura norte americana, atividades de lazer, 

Jogos e competições, simulação de uma alfândega, grupos de conversação, caça ao tesouro, sessões 

de gramática falada, palestra sobre meio ambiente e sustentabilidade, atividades com música, 

fogueira com marshmallows, e algumas outras surpresas que não podemos revelar. 
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        O que está incluso neste evento? 
 

Este evento inclui para todos os participantes: 

 3 Refeições  (Lanche da manhã, almoço e coffee Break à tarde). As bebidas inclusas são 2 tipos de 

suco de frutas, chá e café. 

 Material didático de apostila em pastas de acordo com o seu nível (estação de aprendizagem), 

apostilas para atividades com musica, palestras e manual explicativo. 

 Brinde do Little USA personalizado 

 Certificado de participação incluindo a carga horária. 

         Como são as refeições? 
 

Os alunos fazem as refeições no dia entre as atividades e 

um mês antes do evento os alunos recebem um 

questionário alimentar onde poderá escolher uma opção de 

proteína, salada e os acompanhamentos. Neste 

questionário, os alunos devem informar suas preferências e 

restrições (se houver).  

        O que este espaço oferece? 
 

 

O Little USA é um recanto ecológico e por isso conta 

com um espaço rodeado pela vegetação nativa com 

trilhas para caminhada cheia de pássaros e animais 

silvestres. Dentre as belezas naturais do espaço, há um 

lago com peixes, horta, animais da fazenda, e muitas 

árvores 

frutíferas. 

Temos uma piscina com cascata onde os alunos e 

professores podem desfrutar nos momentos livres para 

atividades de lazer, um parque infantil, campo de futebol, 

alguns jogos de mesa, etc.  
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Nosso estacionamento comporta carros de alunos e 

professores sem qualquer custo, e nossa lanchonete que 

funciona também em Inglês oferece opções de doces, 

sobremesas e souvenir personalizado do Little USA e da 

Disney. Para comprar os participantes devem se dirigir 

ao responsável pelo câmbio e realizar a troca de moedas 

(Real/Little USA Dollar) para assim poder comprar o que 

deseja em Inglês.  O salão principal é coberto e muitas 

atividades são também realizadas neste espaço, mas buscamos utilizar os diferentes ambientes do 

local. A nossa equipe é composta por professores nativos que lideram as estações de aprendizagem, 

falantes nativos que dão as palestras e realizam dinâmicas de grupo. Os professores brasileiros 

apenas dão suporte aos alunos, pois nesta vivência apenas 

professores nativos lecionam. Na cozinha também temos 

profissionais bilíngues para que possamos manter apenas a 

língua inglesa como língua oficial do Little USA. Contamos com 

banheiros masculinos e femininos próximo ao salão sempre 

limpos para maior conforto e também bebedouro, assim nossos 

alunos não precisam se ausentar das atividades. 

 

        Qual a relação custo x benefício e qual o valor do evento? 
 

Todos os professores e alunos garantem que o investimento vale a pena. Para conferir os depoimentos veja o 

link: https://www.youtube.com/watch?v=ipuCsyhQiVI 

O investimento é de R$ 290,00 por participante e R$ 260,00 para grupos acima de 3 alunos. Para participação 

de empresas, escolas e cursos de idiomas, há preço especial para turmas acima de 8 alunos/professores. 

Consulte este desconto e leve seus alunos e professores para este mundo mágico num intercâmbio sem sair 

do Brasil! Além disso, oferecemos meio turno no espaço nos dias dos eventos (Matutino ou vespertino) no 

valor de R$ 190,00 e acima de 50 alunos, no valor de R$ 175,00 para escolas e demais instituições.  

 

        Como realizo minha inscrição? 
 

Os alunos devem solicitar e preencher a ficha de inscrição e contrato e enviar para o e-mail 

(iec.financeiro@gmail.com), junto às cópias dos documentos (RG e CPF). Após envio devem aguardar os 

mailto:iec.financeiro@gmail.com
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dados para pagamento (conta bancária) ou boleto, conforme a forma de pagamento escolhida na sua ficha 

de inscrição. Enviaremos em até 72 horas o recibo de pagamento e confirmação de participação para o e-

mail do aluno e caso seja solicitado o IEC emitirá e enviará a NF para o mesmo e-mail informado. Para 

maiores informações visite o site (www.imersaolittleusa.com)  

         Como é feito o pagamento? 
 

O pagamento pode ser feito por depósito ou transferência bancária na conta do curso, ou via boleto em 

datas escolhidas por você. Pode ser à vista ou parcelada com juros, no entanto a última parcela deverá 

ser paga em até 7 dias antes do evento. A conta bancária é informada após envio da ficha de inscrição 

e contrato preenchidos. 

 

         Como chego ao Little USA no dia do evento? 
 

Após realizada a inscrição enviamos uma semana antes do evento um mapa explicativo de acesso e 

vídeo, bem como o link do Google Maps. Além disso, marcamos um ponto de encontro para todos os 

alunos e um instrutor bilíngue aguardará a chegada dos mesmos ao local. O Little USA não oferece 

ônibus para eventos abertos, apenas em caso de parceria para realização de eventos de imersão 

fechados com escolas e empresas. Temos um parceiro (Uber) fluente em Inglês conosco há 4 anos e os 

alunos pagam o valor de R$ 4,50 em cada um dos trechos (ida e volta) do ponto de encontro na Estrada 

do Coco até o Little USA.  

 

 

 

 

Data: 15 de Setembro de 2018 

Horário: 8:30 às 18:30 

Local: Little USA (Vilas de Abrantes, km6) 

 

 

 

     Tatiane Santos (Coordenadora pedagógica)                    Luciano Sena (Diretor financeiro) 

 

      E-mail: iec.intensivecourse@gmail.com                                               E-mail: iec.financeiro@gmail.com 
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     Telefone: (71) 99163-6865                                                                       Telefone: (71) 98178-4774 


