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Mission
Provide students the opportunity to develop national workplace 
competencies to fill the needs of business and industry.

AULAS DE INGLÊS ESOL

Aprenda Inglês:  
Conversação, Leitura, 
Vocabulário, Escuta, 
Escrita, Computação, 
Planejamento de Carreira 
e muito mais!

INSCREVA-SE AGORA!
727.538.7167 x 2122
Clearwater
(Por favor, deixe uma mensagem detalhada)

727.893.2500 x 2522
St. Petersburg
(Por favor, deixe uma mensagem detalhada)

myptc.edu
Consulte www.myptc.edu para obter  
detalhes sobre requisitos de admissão,  
custos do programa, conteúdo do  
curso e iniciação e termos.

Este programa é dedicado para adultos que querem aprender e melhorar 
seu Inglês. O programa oferece suporte para quem quer melhorar seu 
inglês e suas habilidades basicas para sua careira técnica ou universitária. 
Com aulas de dia, à tarde e à noite e com horários flexíveis.
DETALHES
•  CUSTO DA MATRÍCULA – $45 (Pagável em dinheiro,  

cheque, cartão de crédito, ou ordem de pagamento)
•  CARTEIRA DE ESTUDANTE – $5.35 (Necessária)
•  TAXA DE ESTACIONAMENTO – $5.35 (Se aplicável)
HORARIO
> CLEARWATER CAMPUS 
 6100 154th Ave N, Clearwater, FL 33760
 Predio 7, Sala 37
 Período da manhã: de segunda a sexta feira | 8:00 am – 1:00 pm  OU
 Período da noite: de segunda a quinta feira | 4:00 pm – 9:00 pm
> ST. PETERSBURG CAMPUS
 901 34th St S, St. Petersburg, FL 33711
 Predio 1, Sala 1-007
 de segunda a sexta feira | 8:00 am – 1:30 pm
SESSÕES
 Período 1 | de 31 de maio a 22 de dezembro de 2022
 Período 2 | de 10 de janeiro a 25 de maio de 2023


