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Aprenda Inglês nos EUA!
LCI oferece centros de idioma de qualidade em localidades destacáveis nos EUA. Graças aos professores altamente qualificados, 
excelência no atendimento e serviços oferecidos em aulas particulares e em grupos aos nossos alunos é garantido a melhor 
experiência possível de aprendizagem.

Sobre a LCI
Com mais de 20 anos de experiência e presença em diversas 
localidades, a LCI é considerada referência dentre os institutos de 
idiomas nos EUA. Nossa escola é credenciada pela CEA (Comissão 
sobre a Língua Inglesa).  

Nossos Programas
Inglês Geral
Inglês Acadêmico
Inglês Executivo
Aulas Particulares

Parcerias com Universidades
A LCI tem parcerias com programas universitários em todo o 
país. Algumas dessas universidades oferecem aos nossos 
alunos a resignação no TOEFL/IELTS. Se você completar o nível 7 
no nosso programa, você não precisará do TOEFL/IELTS para 
ingressar nessas universidades.

Serviços Estudantis
Serviço excepcional: A partir do momento que você chega até o 
momento em que você partir, a equipe competente e profissional 
da LCI  irá ajudá-lo a aproveitar ao máximo do seu tempo com a gente. 
Professores profissionais: Os professores da LCI são falantes nativos 
com diplomas universitários e vários anos de experiência. 
Atividades estudantis: Organizamos eventos para ajudá-lo a 
melhorar o seu Inglês e experimentar a cultura local. As atividades 
podem incluir passeios de caiaque, passeios no centro da cidade e 
muito mais!
Assistência de acomodação: LCI pode localizar uma familia de 
acolhimento, num hotel ou apartamento.

LCI GARANTE! 
Se seu Inglês não melhorar e progredir com base no nosso teste inicial, nossa 
escola oferece apoio adicional e classes extras para que você conquiste seu
nível desejado sem nenhum custo extra. Consulte nosso site para mais detalhes. 

www.englishlci.eduContato no Brasil: Ricardo Ferraz +55 27 99909-7077 | rferraz@englishlci.eduwww.englishlci.edu5898 S. Rapp St. Littleton, CO 80120 USA 720.974.0282 | info@englishlci.edu



Sobre Denver
Apelidado de Mile-High City, Denver está localizada a 5.280 
pés (1.609 metros) acima do nível do mar ao pé de montanhas 
rochosas. A área metropolitana é composta de 13 grandes 
shoppings, 7 times de esportes profissionais, 15 faculdades e o 
segundo maior centro de artes complexas do país. A cidade 
é reconhecida por possuir residentes amigáveis, educados,  
acolhedores e ritmo de vida ativo. 

Denver tem um clima agradável, com baixa umidade e muitos 
mais dias de sol do que San Diego ou Miami. Você verá pessoas 
caminhando, correndo, pedalando, jogando golfe e tênis durante 
todo o ano. Denver foi selecionado como o estado mais saudável 
nos Estados Unidos. Mais famoso do que o centro de Denver está 
o que se encontra fora dele: As montanhas! Elas são consideradas 
portas de entrada para atividades como esqui, rafting, passeios de 
bicicleta e caminhadas, entre outros. 

Não é nenhuma surpresa a revista US News & World Report ter
nomeado Denver com um dos melhores locais para se viver
nos EUA.

Sobre a LCI Denver
Nossa escola de inglês está localizada no centro de Littleton, uma
cidade amigável, charmosa e segura, que abriga muitas lojas e
restaurantes. LCI fica a apenas duas quadras da estação de trem
e 30 minutos do centro de Denver. E está localizada próximo às
belas montanhas do Colorado!

As espaçosas instalações para estudantes da LCI Denver incluem
8 salas de aula, um laboratório de informática, uma sala de
estudos e um pátio ao ar livre. Do outro lado da rua está uma
faculdade comunitária local, onde nossos alunos têm acesso a
instalações recreativas, recursos acadêmicos, eventos sociais
e muito mais.
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