Clube de Desconto - Parceiros
Categoria Empresa Desconto
Desconto: Servidor: 10% para servidores ativos (servidor público estadual) 10%
(primeiro dependente, dependentes legais, somente cônjuge e filhos) e 15% (segundo
dependente). Contato: 71- 3340-5400 http://www.acbeubahia.org.br/capa/default.asp
Cursos de
UNIDADES: PITUBA 71 3340 5400 R. Pernambuco, 568 Pituba, Salvador – BA, CEP:
ACBEU
idiomas
41830-390 MAGALHÃES NETO 71 3340 5400 Av. Prof. Magalhães Neto, 1520 –
Pituba, Salvador – BA, 41810-012 SENAI CIMATEC 71 3340 5400 Av. Orlando
Gomes, 1845 – Piatã, Salvador – BA, 41650-010 ALPHAVILLE 71 3340 5400 Av.
Alphaville, 522 – Sobreloja – Alpha Business, Salvador – BA, CEP: 41650-500
Cursos de AEC
Endereço: Rua Frederico Costa 35A, Brotas, Salvador Contato: 71- 3383- 2058/2030
idiomas Idiomas Desconto: 30% www.aecidiomas.com.br
Bluebird Idiomas é melhor opção custo-benefício, onde os servidores poderão aprender
inglês, francês, espanhol e alemão em abordagem comunicativa podendo ter aulas
online com professores ao vivo ou presenciais, com professores experientes, material
didático internacional que oferece conteúdo relevante e recursos atualizados como
plataformas digitais e aplicativos. Para o melhor aproveitamento dos servidores,
trabalhamos com aulas individuais ou em turmas com até oito alunos. Oferecemos
cursos regulares, que integram as habilidades de ouvir, falar, ler e escrever na língua
Cursos de Bluebird alvo, como também, especiais de conversação e preparatório para exames
idiomas Idiomas internacionais. Acreditamos que a língua é um instrumento de conexão entre pessoas e
culturas, de forma que nossos alunos se tornem confiantes e capazes de se comunicar
em outro idioma com fluência e consciência cultural. Desconto: Servidores, e seus
dependentes diretos, poderão contar com 20% de desconto em todos os cursos
oferecidos pela Bluebird Idiomas. Válido para as modalidades on-line ou presencial,
turmas regulares ou aulas VIP; Contato: 71 3035-8888 (fixo e whatsApp) ou celular 71
99404-1415 / contato@bluebirdidiomas.com.br Endereço: Brotas Boulevard – Av. Dom
João VI, 342 – Loja 12 – Brotas (Ao lado do Colégio Nossa Senhora da Conceição)
A escola de idiomas Caballeros de Santiago proporciona o curso mais prestigiado de
Espanhol no Brasil, o Curso Dinâmico de Espanhol® com exclusividade no estado da
Bahia. O Curso Dinámico de Español – Editora Hispania foi criado especialmente para
alunos brasileiros e é um curso de língua adequado às exigências do mercado
empresarial. A Caballeros de Santiago abre o período de matrículas para os cursos
regulares de espanhol para o segundo semestre (2021.2) oferece as aulas nas
modalidades presencial e telepresencial (aulas por videoconferência). ambas com a
Caballeros
Cursos de
mesma metodologia e material didático e corpo docente experiente. Desconto: 10% +
de
idiomas
45% para matrículas do semestre 2021.2, válido para servidores e dependentes (filho ou
Santiago
esposa). Matrículas somente através do site https://caballeros.com.br/matriculaonline/
Usar Cupom de Desconto: TRATO10 Dias e horários das aulas:
https://www.caballeros.com.br/?page_id=61 Não perca mais tempo, matrículas abertas e
material didático. Vagas limitadas! Forma de pagamento 8x s/juros em todos os
cartões de crédito. Endereço: Rua da Paciência, nº 441, Rio Vermelho, Salvador
Contato: 71-3334-4342 ou caballeros@caballeros.com.br /
http://www.caballeros.com.br/ Pensou em Espanhol, pensou em Caballeros!

Categoria Empresa Desconto
Atua no segmento de ensino de idiomas há mais de 50 anos, apresentando sempre um
alto nivel de qualidade. Hoje, mais de 210 mil alunos em todo o mundo aprendem inglês
e espanhol em nossas franquias, por meio de nosso exclusivo sistema de ensino, e
centenas de empresas, instituições de ensino superior e escolas de educação formal,
desde a educação infantil até o ensino médio, utilizam o nosso método, com materiais
Cursos de CCAA
especialmente elaborados pela nossa editora. Endereço: Av. Euclydes da Cunha, nº 66,
idiomas Graça
Graça, Salvador Contato: 71-3245-6000 *Desconto: 50% calculado sobre o valor do
semestre letivo dos cursos regulares de Inglês e Espanhol, dependentes também tem
direito ao benefício. Não é valido VIP Course. Desconto não inclui material didático.
*Diferente de campanhas promocionais o desconto da parceria é válido para o ano
inteiro. https://www.ccaa.com.br/
O CNA é uma das maiores e mais tradicionais redes deescolas de idiomas do Brasil,
com mais de 40 anos de atuação no ensino de inglês e espanhol. Atualmente, cerca de
Cursos de CNA 500 mil alunos fazem parte do Mundo CNA em 605 escolas localizadas em todo o
idiomas Garcia
território nacional. Endereço: Av. Leovigildo Filgueiras, nº 559, Garcia, Salvador
Contato: 71-3014-4470 Desconto: 25% no 1º semestre e 20% nos demais.
Cursos de inglês e espanhol para crianças, jovens e adultos. Entre para o Mundo CNA e
conheça uma experiência única no aprendizado de um novo idioma, que vai além da
Cursos de CNA
sala de aula e é vivenciada em situações do dia a dia. Endereço: Av. Dom João VI, nº
idiomas Brotas
122, Brotas, Salvador Contato: 71-3013-1505 Desconto: 30% de desconto para os
cursos de inglês e espanhol da unidade CNA Brotas
CNA é uma das maiores redes de escolas de idiomas do país, com 40 anos de
experiência no ensino de inglês e espanhol. Endereço: Avenida Maria Quitéria, nº
CNA
Cursos de
1738 - São João, Kalilandia, Feira de Santana. Contato: 75-3223-0982/75-3625-5833
Feira de
idiomas
Filial: Rua Frei Aureliano de Grottamari,nº 100 – Capuchinhos Desconto: 30% no
Santana
primeiro semestre e 25% nos demais. Valido para os servidores e dependentes diretos
www.cna.com.br/feiradesantana
Somos uma das maiores e mais tradicionais escolas de idiomas do Brasil. Temos
orgulho em dizer que estamos a mais de 45 anos no mercado, com mais de 500 mil
alunos em nossas 600 escolas aproximadamente. O CNA ensina com excelência os
idiomas inglês e espanhol, através de aulas dinâmicas e interativas, com materiais
didáticos e profissionais gabaritados, prestamos um serviço de qualidade e temos assim
CNA
o nosso propósito atingido: aprendizado de nossos alunos. O nosso diferencial é a nossa
Cursos de
Vitória da plataforma digital, o CNA 360°, onde nossos alunos conseguem ter anualmente mais de
idiomas
Conquista 120 horas de atividades extras, para ampliar os conhecimentos e condensar tudo que
vem sido aprendido e vivenciado em sala de aula. Venha você também fazer parte do
mundo CNA!! Desconto: 40% de desconto sobre o contrato anual. Mais informações
através do telefone 77 3421-1196, no email vconquista@cna.com.br ou site
www.cna.com.br. Endereço: Avenida Otávio Santos nº 570 - Vitória da Conquista
(BA)

Categoria Empresa Desconto
Inglês com cultura. Essa é a filosofia que resume o trabalho crescido pela Cultura
Inglesa ao longo de mais de 70 anos de Brasil. Muitos estudantes brasileiros
aprenderam, na prática, muito mais do que um novo idioma. Aprenderam a mergulhar
no universo da cultura britânica. A Cultura Inglesa oferece aulas de Inglês para diversas
idades e nível de conhecimento. Endereço: Rua Mato Grosso, nº 481, Pituba e Rua da
Flórida, nº 280 - Graça. Contato: 71-3535-0255 Desconto: 10% de desconto para
servidores e dependentes nas unidades da Pituba, Ondina e Graça.
http://www.culturainglesa-ba.com.br/ Responda a uma pesquisa sobre o seu interesse no
curso: https://forms.gle/kXXDX7DuKwoVeNdx6 Dispomos de 5 unidades na Bahia,
em Salvador nos bairros da Pituba, Ondina e Graça, em Lauro de Freitas no bairro de
Vilas do Atlântico. E, agora estamos na Paralela, funcionando dentro do Campus da
Unijorge, aberta para alunos externos. Veja algumas vantagens que a Cultura Inglesa
oferece aos seus alunos: · Nivelamento gratuito - realize a parte escrita online em
nosso site: https://www.culturainglesasp.com.br/classificacaonivel/teste ou se preferir
Cursos de Cultura
agende o nivelamento escrito e oral através de um dos nossos telefones. · Preparação
idiomas Inglesa
para as certificações internacionais da Universidade de Cambridge. · Carga horária
diferenciada, com aulas de 1h20, duas vezes na semana, ou aulas de 2h40 as sextas ou
aos sábados. Bem como aulas individuais com horários a combinar junto a Coordenação
(modalidade one to one). · Várias opções de horários durante os semestres letivos e
cursos intensivos em julho e janeiro. · Pituba, Ondina e Graça: aulas de segunda a sexta
nos 3 turnos e sábados no turno matutino. Exclusivamente na unidade da Pituba,
contamos com aulas aos sábados também no turno vespertino. · Paralela: aulas de
segunda a sexta nos turnos vespertino, e aos sábados no turno matutino. · Lauro de
Freitas: aulas de segunda a sexta nos turnos vespertino e noturno, e aos sábados no turno
matutino. · Aulas de: conversação, reforço e teatro gratuitas, além de lousa interativa e
acesso wifi em todas as unidades de Salvador. · SAC (Self Access Centre) - centro de
estudos com audioteca, livros de leitura por estágio e tópico, livros de pesquisa e
exercícios, computadores com multimídia contendo jogos e atividades. · Projetos e
Eventos - Literacy and Arts, Story Time, Drama Club, Halloween, Cooking and Arts,
Movie Lovers, Day Out.
O curso de Idiomas IDEA há 20 anos no mercado, vem se destacando por se tratar de
um curso diferenciado em sua didática e por se aprimorar cada vez mais em ensino
Cursos de Curso
técnico e personalizado. Endereço: Av. Oceânica, 08, sala 17 B. Edf. Farol Praia Center,
idiomas IDEA
Barra Contato: 71-3015-9404/99313-39555/98790-5209 (WhatsApp) Desconto: 15%
para servidores e dependentes www.cursoidea.com.br/
Endereços: Avenida Jorge Amado - Shopping Imbui Plaza,sala 203 (Salvador), Estrada
das pedrinhas, nº 27 (Av. Paralela), Rua Humberto de Campos, nº 340 (Guanambi),
EI Cursos de
Avenida Presidente Vargas, 599 (Livramento) e Praça Érico Cardo, 196 (Paramirim)
Essencial
idiomas
Contatos Salvador: 71-3232-9004, 3232-9004, 3488-2219, Guanambi: (77) 3451-5685,
Idiomas
(77)3452-2554, Paramirim: (77) 3471-2526, Livramento: (77) 3444-5058, (77) 98013408. Desconto: 20% http://essenciall.com/

Categoria Empresa Desconto
Há mais de 54 anos dedicada ao ensino de idiomas. A Fisk oferece cursos de espanhol,
inglês, informática e português para brasileiros com metologia própria. Desconto: 50% de desconto nas parcelas do curso de inglês, válido para servidores e dependentes.
Fisk Não inclui material didático. - 30% de desconto nas parcelas do curso de espanhol,
Cursos de Cabula,
válido para servidores e dependentes. Não inclui material didático. FISK BROTAS idiomas Cajazeiras Rua Campinas de Brotas, 119 - Brotas, Salvador/BA. Contato: (71) 3355-4402 / 3351e Brotas 0125 / 99637-6349(Whats App) FISK CAJAZEIRAS - Rua Waldemar Magalhães
Matos, 220, Quadra A, Lote 06 C, 1º Andar, Salvador/BA. Contato: (71) 3305-7954 /
3238-1782 / 996260373(Whats App) FISK CABULA - Rua Silveira Martins, nº 09,
Cabula, Salvador/BA. Contato: (71) 3016-3800 / 3018-3805 / 99935-7508(Whats App)
O Instituto Cervantes de Salvador está situado na Ladeira da Barra, próximo ao Largo
Cursos de Instituto da Vitória. Dispondo de uma belíssima vista panorâmica da Bahia de Todos os Santos.
idiomas Cervantes Endereço: Av, 7 de setembro 2792, Vitória, Salvador Contato: 71-3797-4667 Desconto:
15% sobre o valor básico dos cursos. http://salvador.cervantes.es/br/
A KNN Lauro de Freitas está localizada na Av. Priscila Dutra, 541 (Ponto de
Referência: no mesmo condomínio da Escola Acalento). Telefone: 71-3379-6487 Site:
www.knnidiomas.com.br Informações: atendimento@knnbahia.com.br A KNN tem 23
anos de História com a Franchising localizada em Balneário Camboriú -SC, possui mais
de 400 unidades em todo o Brasil com 18 estados ativos. A metodologia da KNN é
exclusiva para quem fala Português focada em conversação imediata com duração
Cursos de KNN
mínima de 18 meses e no máximo 2 anos. Desconto para os servidores estaduais idiomas Idiomas
Isenção da matrícula; - Parcelamento do material; - Desconto de 30% nas
mensalidades; - Acompanhamento pedagógico; - Aulas de reforço gratuitas; Para o
público infantil há transporte gratuito para crianças de até 14 anos. A KNN idiomas tem
o selo social, Inglês para todos, e a grande diferença é que aqui o aluno aprende de
maneira rápida, prática e progressiva, da mesma maneira que aprendeu o português:
Ouvindo, falando e escrevendo.
A Talk Talk Idiomas proporciona aulas de inglês em Salvador de uma maneira prática,
dinâmica e objetiva. A metodologia do curso faz com que o aluno compartilhe o tempo
inteiro da aula, falando, lendo e escrevendo em inglês. Endereço: Av. Tancredo
Cursos de Talk Talk
Neves, 1186. Edfº Catabas Center, Sala 1202 - Caminho das Árvores Ponto de
idiomas Idiomas
Referência. Mesmo Edifício do Banco Itaú, após o Jornal A Tarde, Contato: (71)
30112322 / 30113545 / 992959722 (whatssap) Desconto: 50% para servidores e seus
dependentes.
Think
Endereço: Avenida Luís Viana Filho, 8812, Paralela Cidade: Feira de Santana, Itabuna,
Cursos de
Centro de Jequié, Petrolina, Salvador, Vitória da Conquista Contato: 71-3281-8310 Desconto:
idiomas
Idiomas 25% www.thinkidiomas.com.br
A Wizard é uma escola de idiomas que tem o objetivo de desenvolver as habilidades de
comunicação em outro idioma de forma completa: fala, audição, leitura e escrita. É
Cursos de Wizard
pioneira no ensino de inglês em Braile e a primeira também a utilizar a certificação
idiomas Imbuí
internacional TOEIC como modelo pedagógico. Desconto: 30% de desconto sobre as
mensalidades. Unidades Wizard Imbuí - Avenida Jorge Amado, nº 977. Telefone: 71
3565-0100. Wizard Brotas - Rua Frederico Costa, nº 308. Telefone: 71 3035-0555.

