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REGULAMENTO INTERNO – ANO 2019 
METODOLOGIA DA MATCH 
Usamos a abordagem comunicativa que promove maior e mais livre contato com a língua estudada. O aluno aprende as 4 habilidades (ler, 
escrever, ouvir e falar) de forma uniforme. As aulas são dadas integralmente na língua estudada e o aluno é estimulado constantemente a se 
expressar, desenvolvendo o raciocínio na nova língua.  
 

FUNDAMENTOS DO ENSINO 
Todo o planejamento pedagógico é baseado nas diretrizes do conselho Europeu, quadro de referência para o ensino de línguas estrangeiras no 
mundo, para ensinar conteúdo atual e relevante. Levamos em consideração os objetivos do aprendizado de cada aluno, buscando aliar o conteúdo 
programático com atividades de vários tipos, tendo o apoio e orientação da Editora Macmillan.  
Veja mais: http://www.coe.int/t/Dg4/Linguistic/Source/Framework_EN.pdf   
 

PROVAS 
Durante o semestre, são realizadas avaliações formativas, que auxiliam o acompanhamento do professor e incentivam e motivam a dedicação dos 
alunos. No final do período, Haverá uma avaliação escrita que compreenderá o conteúdo ensinado em todo o curso e, uma oral aplicada pelo 
coordenador ou professor indicado para verificar a comunicação oral dos alunos.  
 

CONDIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS. 
Para estar apto a realizar as provas, o aluno deverá estar com os exercícios e pagamentos em dia. 
 

MEDIA PARA APROVAÇÃO. 
Para obter aprovação, o aluno deve obter a nota mínima de 70 (setenta por cento) em cada uma das provas realizadas no período. 
 

SEGUNDA CHAMADA 
Para os alunos que não fizerem as provas na data marcada, será cobrada uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por prova. 
 

AULAS DE REPOSIÇÃO E REFORÇO 
A MATCH oferece a possibilidade de aulas de reposição e de reforço para alunos com dificuldade de aprendizagem mediante solicitação do 
professor ou do aluno, e avaliação do coordenador. 
 

CURSO DE FÉRIAS 
Nos meses de Janeiro e Julho são oferecidos cursos intensivos, onde o aluno poderá cursar um módulo em um mês. 
 

CURSOS REGULARES 
As turmas são programadas para atenderem no mínimo cinco alunos. Em caso de insuficiência de alunos, a escola se reserva o direito de encerrar 
o grupo. Com menos de cinco alunos oferecemos cursos “VIP” com investimentos e formatos específicos, adequados ao conteúdo a ser ensinado.  
 

REMATRÍCULA 
Próximo ao final de cada semestre a MATCH promove uma campanha de renovação de matrículas, oferecendo vantagens aos alunos que 
participarem, além de garantir vaga no horário e dia de preferência. 
 

PAGAMENTO DE CURSO E TAXA DE MATERIAL DIDÁTICO 
As condições para pagamentos de cursos, taxa de material didático, multa e juros estão descritas nos contratos assinados no ato da matrícula. 
  

MATERIAL DIDÁTICO 
O material didático utilizado pelo aluno é composto de livro texto (student book) e livro de exercícios (workbook) para fazer as tarefas de casa. A 
editora Macmillan disponibiliza acesso à recursos digitais em seu site através de código nos materiais. Há obras com aplicativos que 
complementam o aprendizado e oferecem prática extra para que os alunos possam se aperfeiçoar no seu tempo livre e onde quiser.  
 

PARCERIAS 
A MATCH oferece condições especiais para empresas e escolas parceiras. 
 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 
Com mais de 30 anos de experiência em ensino de idiomas, nosso Coordenador está à disposição de pais e alunos para orientação de estudo, 
material de apoio, cursos específicos, dificuldades de aprendizado, etc. Atendimento mediante agendamento.  
 

MIDIAS SOCIAIS 
www.facebook.com/MatchSchool       www.youtube.com/MatchLanguageSchool      www.matchlanguageschool.com.br 
Para conhecer todos nossos serviços e cursos visite nosso site.  
 
A MATCH LANGUAGE SCHOOL é marca fantasia da PROSPER CENTRO DE IDIOMAS EIRELI ME 
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