
MORE THAN ENGLISH. 
VALORES PARA A VIDA.

LEARN WITH HELEN DORON



EXPERIMENTE
O MUNDO DE HELEN DORON ENGLISH 

Um mundo de personagens
coloridos, histórias
cativantes, canções originais
e jogos animados  

Um mundo onde 
aprender inglês pode 
ser simples e divertido

Um mundo onde 
as crianças estão sempre 
em primeiro lugar
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As crianças adoram aprender. E adoram brincar. Helen Doron English oferece o melhor 
dos dois mundos – histórias, canções, brinquedos, jogos e aplicações que permitem que 
as crianças aprendem a brincar. Não somos todos iguais nem aprendemos da mesma 
forma. Alguns aprendem melhor através da audição. Outros aprendem melhor através 
de atividades. Outros aprendem melhor através de imagens.
Todos aprendem melhor quando se divertem. 

AS CRIANÇAS ADORAM APRENDERAS CRIANÇAS ADORAM APRENDER



Nas aulas Helen Doron, não verá 
crianças sentadas durante muito tempo. 
Cada aula inclui atividades divertidas 
que estimulam os diferentes sentidos 
criando momentos de interação, 
conversação, jogos e canções. 
Imagine canções que gostam de 
acompanhar. Vídeos que captam 
a sua imaginação. E livros de trabalho
que todos adoram utilizar!

APRENDIZAGEM 
DIVERTIDA 



Dos 3 meses de idade aos 19 anos, oferecemos cursos à medida para todos os níveis 
de ensino e estilos. Cada aula é especialmente criada para que as crianças aprendem 
inglês com facilidade, enquanto cumpre os requisitos de altos padrões de qualidade 
de ensino. As canções originais constroem a compreensão e retenção da linguagem 
e cada vídeo animado constrói as fundações para a capacidade de leitura.

DE BEBÉS ATÉ À IDADE ADULTADE BEBÉS ATÉ À IDADE ADULTA



Todos os programas incluem personagens 
animados – cada um com personalidades 
e valores distintos – que partem 
em aventuras, lidam com desafios 
e experienciam o mundo à sua volta. 

Desenvolvidos por uma equipa 
especializada em linguística, os nossos 
cursos ensinam muito mais do que 
apenas inglês. 

Ensinam valores importantes e lições 
de vida – como nos tornarmos 
melhores pessoas.

PARA ALÉM 
DE INGLÊS



Os nossos Professores intensivamente treinados, os melhores na indústria, compreendem 
como as crianças aprendem, apoiam cada passo na evolução de cada um e encorajam 
cada aluno a fazer mais e melhor. Grupos pequenos garantem um ensino personalizado 
e muita prática individual da língua inglesa.

BONS PROFESSORES, FAZEM TODA A DIFERENÇABONS PROFESSORES, FAZEM TODA A DIFERENÇA



Hoje as crianças crescem com tecnologia e adoram utilizá-la. Por isso, a marca Helen Doron English
é pioneira na criação de jogos e aplicações que complementam os nossos cursos e o processo 
evolutivo de cada aluno, garantindo que a aprendizagem continua para além da sala de aula. 

Estamos em constante evolução de forma a garantir que acompanhamos o desenvolvimento 
pedagógico atual. Mais de 2 milhões de alunos já aprenderam inglês com a metodologia 
Helen Doron. O seu filho poderá ser o próximo..

APRENDER INGLÊS 
É FÁCIL COM OS NOSSOS JOGOS E APLICAÇÕES 
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