
We Speak NYC
Introdução ao 

We Speak NYC (WSNYC) é o programa gratuito de 
aprendizado e conversação em língua inglesa da Cidade, 
desenvolvido e administrado pelo Gabinete de Assuntos 
Imigratórios do Prefeito (Mayor’s Office of Immigrant 
Affairs, MOIA). O WSNYC oferece aulas de conversação 
em que os participantes podem praticar a fala em inglês 
enquanto aprendem sobre direitos dos imigrantes,  
serviços da cidade e envolvimento cívico.

Nossas aulas são ministradas uma vez por semana em 
ciclos de 7 a 10 semanas. Nós nos reunimos toda semana 
por duas horas para assistir e discutir um episódio 
diferente de nossa série de vídeos premiada. Os vídeos 
ajudam os alunos a desenvolver as habilidades em  
inglês e o conhecimento da cultura e dos recursos de  
Nova York. Não há nível exigido de habilidade em inglês, 
mas o material é mais útil para alunos de nível iniciante 
alto a intermediário.

Todas as pessoas com acesso a um computador, 
smartphone ou tablet podem participar de nossas 
aulas on-line em todo lugar. Também oferecemos aulas 
presenciais em todos os cinco distritos, organizações 
comunitárias, escolas, instituições religiosas e bibliotecas 
públicas de Nova York.

Visite nosso site para conferir os horários das aulas, 
matricular-se em uma aula on-line ou localizar aulas 
presenciais perto de você. Venha para a aula pronto para 
aprender, praticar suas habilidades de conversação e 
conhecer outros estudantes de inglês! 

Estamos animados para aprender juntos!

Saiba mais: nyc.gov/wespeaknyc
Envie um e-mail para: wespeaknyc@cityhall.nyc.gov

Nós oferecemos:
Aulas GRATUITAS de 
conversação em inglês, 
presenciais ou on-line

Materiais complementares 
GRATUITOS de prática de inglês 

Participe de uma comunidade 
diversificada de estudantes de 
inglês

Um espaço seguro para 
desenvolver sua confiança para 
falar inglês

Informações sobre direitos e 
recursos para imigrantes de  
Nova York 

“A aula é excelente. Eu 
melhorei minha pronúncia  

e perdi o medo de falar.” 
 - Aluno do WSNYC
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