A solução
DEFINITIVA
DE INGLÊS
para a sua
instituição
de ensino.

SOMOS UMA DAS
MAIORES REDES DE
ESCOLAS DE IDIOMAS
DO PAÍS
O CNA é uma das maiores e mais tradicionais
redes de escolas de idiomas do Brasil, com mais
de 45 anos de atuação no ensino de inglês e
espanhol.
Atualmente, cerca de 400 mil alunos fazem
parte do Mundo CNA em mais de 600 escolas
localizadas em todo o território nacional.

ESTE É O NOSSO MUNDO

O JEITO CNA DE ENSINAR

+ de 45 anos

no ensino de inglês
e espanhol (1973)

+ de 400 mil
alunos

+ de 10 mil

colaboradores

Presença
+ de 600
escolas

em todo o
território nacional

A metodologia de ensino do
CNA permite ao aluno falar,
ler, escrever e compreender
o novo idioma naturalmente,
vivenciando situações do dia a
dia, por meio de uma plataforma
de ensino que integra o trabalho
em sala de aula e diversos
recursos tecnológicos.

O JEITO CNA

A definição de nosso propósito, missão, visão e valores constitui o nosso jeito de ser.
Por meio deles, esperamos perpetuar a história de sucesso do CNA, sem nunca
esquecermos quem somos e aonde queremos chegar.

PROPÓSITO

MUITO ALÉM
DA SALA DE AULA
Metodologia moderna que explora
elementos presenciais e a distância,
além de inovadores recursos
tecnológicos.

Educar para o desenvolvimento das
pessoas e a construção de uma
sociedade melhor.

MISSÃO
Realizar a melhor gestão de rede,
oferecendo produtos, serviços e
atendimento de qualidade, criando
vínculos verdadeiros e duradouros
com franqueados, alunos e
sociedade.

VISÃO
Ser a maior e melhor rede de ensino
de idiomas do país, atuando na
transformação da vida das pessoas.

VALORES
•
•
•
•
•
•

Alegria
Inovação, ousadia e protagonismo
Cordialidade e encantamento
Ética, respeito e credibilidade
Diversidade e responsabilidade
Engajamento

PARA TODAS
AS IDADES
Cursos de inglês e espanhol
com materiais didáticos atuais,
desenvolvidos para o aluno
brasileiro. Cada aula é uma
experiência diferente.

CNA 360

SEMPRE CONECTADOS

O CNA 360 inclui uma plataforma exclusiva com recursos tecnológicos de
interação, conectividade e realidade aumentada, integrados de forma inédita.

Tudo isso faz parte do CNA 360, que combina componentes presenciais
e a distância para oferecer uma experiência de aprendizagem completa.

Oferecemos jogos
exclusivos e gratuitos
para tablets e
smartphones, que
tornam o processo
de aprendizagem
mais divertido e eficaz.

HAPPY LESSONS

O CNA acredita que
aprender inglês vai
muito além da sala
de aula, inspirando a
prática de pequenas e
grandes gentilezas.

VEJA COMO PODE
SER DIVERTIDO E
TRANSFORMADOR
APRENDER UM
NOVO IDIOMA!

Ao conectar alunos com idosos nativos da
língua inglesa, o CNA não apenas favorece
a aprendizagem mas potencializa o
crescimento pessoal de todos os envolvidos.
Emocione-se assistindo a algumas cenas
desse trabalho: https://www.youtube.com/
watch?v=V8kPiaV5Iaw

+ de 1,5 milhão

de visualizações ao
vídeo no YouTube.

+ de 30 prêmios
internacionais,

incluindo 10 Leões no
Festival de Cannes.

Só o CNA oferece um clube de vantagens
para que todos os alunos e colaboradores
garantam descontos e benefícios em
lojas on-line e estabelecimentos parceiros
em todo o país.
São milhares de ofertas de diversos segmentos como
eletrônicos, entretenimento, gastronomia, esportes,
turismo, moda, educação, beleza, casa & decoração,
automotivo e serviços. Como participar? Basta ser um
aluno ou colaborador CNA para ter acesso a cupons
exclusivos sem pagar nada a mais por isso!

DENTRO E FORA DO PAÍS

QUALIDADE DE
ENSINO RECONHECIDA
Certificados que abrem as
portas para o mundo, sem pagar
nada a mais por isso.

Alunos se tornam autores de
livros em inglês. Já foram escritos
mais de 10 mil livros.

INTERCÂMBIO
Programas de intercâmbio, com agência parceira, para
países como EUA, Espanha e Inglaterra, de acordo com
as necessidades do aluno.
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MAGIA NA SALA DE AULA
CNA TEM PARCERIA
EXCLUSIVA COM A DISNEY EM
LINHA DE LIVROS INFANTIS
O CNA estabeleceu uma parceria inédita com a Disney para a utilização
dos famosos personagens nos livros didáticos. A iniciativa reforça o
trabalho do CNA com o público infantil, produzindo materiais didáticos
exclusivos ainda mais atrativos para atender a essa faixa etária.
As escolas CNA também têm espaços especialmente ambientados para as
crianças, decorados e equipados com os personagens.

CNA É REFERÊNCIA NO SETOR

FRANQUEADOR MAIS
PREMIADO DO SEGMENTO
O CNA está desde 2013 entre as melhores
empresas na lista organizada pelo Grupo Bittencourt,
que reconhece as 25 empresas que mais contribuem
para o desenvolvimento do setor de franquias no Brasil.
O CNA conquistou novamente o
Selo 5 Estrelas – As Melhores Franquias do Brasil,
promovido pela Revista Pequenas Empresas &
Grandes Negócios (PEGN), da Editora Globo.
Com 26 premiações consecutivas, o CNA é o
franqueador brasileiro que mais conquistou o Selo de
Excelência em Franchising, concedido pela Associação
Brasileira de Franchising (ABF), na história do setor.

27/03/2018 - 27/03/2019

O CNA foi eleito por 4 anos consecutivos
uma das melhores empresas para trabalhar
do setor varejista. Em 2018, fomos também
certificados pelo Instituto GPTW.

TRANSFORMANDO VIDAS

O Instituto Moacyr Nogueira da Gama Instituto CNA, entidade sem fins lucrativos
criada pelo empresário Luiz Nogueira da
Gama Neto na Zona Sul de São Paulo em
2002, tem o objetivo de prover educação,
alimentação balanceada e cuidados básicos
a crianças entre 4 e 6 anos.
Em meio a um cenário marcado por
desemprego, violência, carência
habitacional e falta de vagas em escolas
públicas, o Instituto CNA proporciona
educação pré-escolar, com material didático
e uniforme completo, a mais de 300
crianças, que são alfabetizadas e, após
formadas, automaticamente matriculadas
no 1º ano do ensino fundamental em
escolas públicas da região.
A instituição segue a proposta sócioconstrutivista, com base no referencial
curricular nacional para a Educação Infantil.

CNA NA ESCOLA

OS NOSSOS DIFERENCIAIS

O CNA leva sua experiência de mais de 45 anos de qualidade no ensino de inglês
para dentro da sua instituição de ensino!
Agora, sua escola pode oferecer aos seus alunos do Ensino Fundamental e
Médio a melhor formação em língua inglesa, preparando-os não só para a
comunicação no dia a dia, como também para o sucesso acadêmico.
As soluções do CNA NA ESCOLA facilitam a organização e a administração
da disciplina de língua inglesa da sua instituição de ensino, que passa a
ser conduzida por especialistas com
muita experiência na área.

NOSSAS SOLUÇÕES ATENDEM ÀS SUAS NECESSIDADES
ESTRUTURAIS E PEDAGÓGICAS, OFERECENDO:
• Material didático exclusivo do CNA, desenvolvido para alunos brasileiros de todas
as idades e níveis
• Aulas dinâmicas baseadas na Abordagem Comunicativa
• Trabalho com as quatro habilidades de comunicação (expressão oral e escrita,
compreensão auditiva e compreensão de textos)
• Prática e consolidação de conteúdos em sala de aula por meio de atividades
lúdicas, músicas, filmes e projetos
• Acesso à plataforma CNA 360, com aplicativos, conteúdos nas redes sociais,
portal do aluno com atividades exclusivas, livros de leitura, professores online
para esclarecimento de dúvidas e Online Talk para prática oral extraclasse
• Participação em todos os eventos promovidos pela escola CNA e acesso à sua estrutura
• Certificado Cambridge English: First
ao final do curso, sem custo adicional
• Demais certificados da Universidade de
Cambridge com condições especiais
• Tecnologia dentro e fora da sala de aula

NOSSAS SOLUÇÕES

BILÍNGUE

É uma solução específica para a disciplina de língua inglesa
para implantar a proposta bilíngue em sua instituição de ensino

AS SOLUÇÕES PARA O PROGRAMA CNA NA ESCOLA INCLUEM
ATIVIDADES EXTRAS QUE COMPLEMENTAM O TRABALHO PEDAGÓGICO,
PROPORCIONANDO AULAS AINDA MAIS LÚDICAS E INTERATIVAS.

Um estágio por semestre

Novas tecnologias
Cinco horas de aula por semana distribuídas de acordo com as necessidades
da instituição, totalizando mais de 100 horas de instrução em sala de aula por
semestre

Aulas com vídeo

CURRICULAR

Oferece solução para conduzir o trabalho com a disciplina de
língua inglesa como parte do currículo da instituição de ensino
Aulas com música

Um estágio por ano
Duas aulas de 50 minutos por semana, totalizando mais de 60 horas de instrução
em sala de aula por ano

INTEGRAL

Solução para o ensino da língua inglesa em que as aulas são
ofertadas fora da grade curricular como atividade complementar
para os alunos que estudam em período integral

Projetos interdisciplinares

Projetos com datas comemorativas

Um estágio por semestre
Cinco horas de aula por semana distribuídas de acordo com as necessidades
da instituição, totalizando mais de 100 horas de instrução em sala de aula por
semestre

EXTRACURRICULAR

Solução para ofertar aos alunos a disciplina de
língua inglesa fora da grade curricular, com aulas nas
dependências da instituição de ensino

Um estágio por semestre
36 a 40 horas de instrução em sala de aula por semestre, distribuídas em duas
aulas de 60 ou 75 minutos por semana de acordo com o calendário elaborado pelo
CNA em conjunto com a instituição

Trabalho com livros de leitura

Produção, pelos alunos, de livros
de capa dura de sua própria autoria

Com o CNA NA ESCOLA sua instituição de ensino contará com um
programa consistente de língua inglesa, com diversos recursos e
oportunidades, e sem as preocupações com a gestão da disciplina.

