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“ O que distingue a Riversdown House e a faz 
única é o modo pela qual ela integra o 
aprendizado da língua inglesa e comunicação 
com o treinamento em negociações 
interculturais na medida que você precisa, a 
beleza de seus arredores e, naturalmente, 
sua equipe de profissionais experientes e 
dedicados. Devido aos cargos de posição 
internacional que ocupei na minha extensa 
carreira na indústria aeronáutica, passei 
várias semanas na escola em diversas 
ocasiões e posso afirmar, sem sombra de 
dúvidas, que é um lugar muito especial, difícil 
de ser esquecido...”

   Maunu von Lüders, ex-CEO das linhas aéreas 
indianas JetLite e da Sueca FlyNordic



Vivendo o idioma – Escola pioneira em 
agregar ensino e acomodação
Tudo iniciou em 1971, quando a Riversdown House se tornou a primeira 
escola de ensino de idiomas a adotar o Conceito Escola-acomodação. Desde 
então, surgiram muitas cópias, mas foi aqui que tudo começou!

A ideia inovadora de Richard D. Lewis foi criar um espaço onde profissionais 
ocupados pudessem, em um mesmo lugar, viver, respirar e sonhar em inglês 
durante as 24 horas do dia. Estes alunos teriam aulas em formato particular 
ou em pequenos grupos, lecionadas por instrutores que entendessem o que 
precisaria ser feito para uma melhor aquisição da língua. 

Este local permitiria estabelecer vínculos com os colegas de curso e, não 
menos importante, aprender algo sobre outras culturas. As aulas seriam 
intensas, mas em contrapartida os alunos desfrutariam da beleza singular 
do lugar e conheceriam pessoas dispostas a tornar o seu curso em uma 
experiência inesquecível, com a certeza de um breve retorno. 

Mais de 15.000 pessoas já estudaram na Riversdown House – faça você 
também parte de nossa história hoje.

A história da escola Riversdown



Um programa estruturado, mas flexível

Por onde começar? 

Talvez, você já tenha ouvido falar sobre nós 
em seu país ou nos encontrou através de 
nosso site na web. Seja qual for o caso, é 
importante salientarmos que nosso 
compromisso educacional será:

1)  Conhecer suas necessidades

2) Avaliar o seu nível de inglês e sua 
capacidade geral em se comunicar 
efetivamente

3)  Desenvolver um programa personalizado 
capaz de combinar o seu nível de inglês 
com seus objetivos empresariais.

Se você e sua organização precisam 
aprimorar seu desempenho internacional, 
Riversdown House é para você. Nosso 
objetivo principal é ajudá-lo a se comunicar 
de maneira eficaz e a influenciar outras  
pessoas com confiança em um contexto 
internacional. Para tanto, é imprescindível ter 
como base a combinação adequada entre o 
idioma, habilidades comunicativas e a 
orientação intercultural. 

Quanto mais entendermos o que você precisa 
fazer e onde quer chegar, melhor e mais 
preciso será o seu resultado. Digamos, por 
exemplo, que você tenha que participar de 
uma reunião de diretoria para aprovação de 
um Plano de Negócio, ou quem sabe presidir 
uma reunião com a Comissão Europeia, ou 
ainda treinar seus clientes estrangeiros 
usando um software de criação sua.

Independentemente de quão efetivas sejam 
suas habilidades na comunicação com a 
língua inglesa, ajudaremos você à ir mais 
além: a superar a si mesmo.

Nos adentraremos o seu universo de Vendas 
& Marketing, TI, Recursos Humanos, Gestão, 
Planejamento & Estratégia, Produção, 
Legislação da União Europeia ou Pesquisa & 
Desenvolvimento para contextualizar seu 
aprendizado com precisão.

Em suma, comunicação eficaz é uma questão 
de fazer com que as pessoas façam o que 
precisa ser feito.



Você contará com uma equipe dedicada, 
sob a supervisão de um dos Diretores de 
Formação. Alguns de nossos professores já 
trabalham na Riversdown por mais 15 anos. 
Você certamente se beneficiará muito da 
experiência que acumularam durante esses 
anos.

A equipe de instrutores possui vasto 
conhecimento em negociações em âmbito 
empresarial, governamental e em situações 
atuais no mundo dos negócios.

Independentemente da sua área de atuação 
profissional, seja ela em TI, indústria 
farmacêutica, telecomunicações, bancos, 
ministério governamental, engenharia, 
consultoria, produção, construção, setor 
imobiliário, jurídico, indústria petrolífera, 
forças armadas ou em qualquer área, 
podemos garantir que possuímos instrutores 
que têm conhecimento dela.

“ A organização foi 
impecável, desde a 
busca no aeroporto 
até a conclusão.”
Diretor Geral, Empresa alemã de 
tecnologia

Uma equipe de instrutores especialistas           
à sua disposição

“ Vocês acertaram 
em cheio quando 
escolheram meus 
instrutores – nota 
1.000.”
Diretor de Marketing - indústria 
farmacêutica belga  

Experientes, cultos e curiosos

“ Vocês criaram uma atmosfera muito amistosa 
e acolhedora.” Funcionário ministerial, Suécia



Como é um dia de atividades regulares?

Tire o máximo de proveito daquilo 
que a Riversdown tem a lhe oferecer 
permanecendo na escola por no mínimo 02 
semanas. Seu aprendizado tem como base 
aulas individualizadas e a comunicação direta 
com os instrutores. Eles são selecionados 
para adequar seu nível de inglês aos seus 
objetivos. Você mesmo pode determinar a 
intensidade do seu programa de acordo com 
suas necessidades e demandas.

Você ainda poderá complementar sua forma-
ção se unindo a pequenos grupos sempre que 
julgarmos ser esta interação pertinente. Seu 
programa será complementado por respaldo 
tecnológico quando necessário, sob super-
visão minuciosa de um dos instrutores ou 
em horário extra ao programa de atividades 
regulares. A faixa etária mínima para os 
participantes é de 18 anos.

Veja alguns exemplos do que pode ser 
incluído no seu programa:

• Revisão de estrutura linguística e erros 
típicos com o inglês

• Melhora na sua fluência e segurança ao 
falar

• Foco em gramática para respaldar as 
suas necessidades principais, tais como 
descrever processos e especulações sobre 
o futuro

•  Melhoria da sua capacidade de interagir 
com públicos diversos

•  Técnicas para aprimorar sua oratória: 
técnicas de fazer apresentações  na língua 
inglesa

•  Habilidades de conduzir reuniões e 
negociações

•  Como persuadir mantendo o prumo

•  Linguagem coloquial: criando a atmosfera 
adequada para os negócios

•  Ganho de vocabulário na sua área 
profissional

•   Prática de pronúncia e entonação de 
palavras e frases que você não pode evitar

•  Ganhando confiança com outras culturas 
para resultados melhores

•  Prática de adaptação de mensagens para 
que tenham o mesmo impacto em outras 
culturas

•  Redação de e-mails para que tenham o 
efeito desejado

•  Orientação à distância (remota) para 
palestras e redações

Vivência do aprendizado: próxima e personalizada

“ O padrão das aulas superou minhas expectativas.”
Funcionário ministerial, Lituânia

08:15 - 08:45  Café da manhã com colegas de curso e leitura dos 
principais jornais britânicos

08:45 - 09:00 Estudo individual em nossas plataformas tecnológicas

09:00 - 09:40 Aula 1

09:45 - 10:25 Aula 2

10:25 - 10:35 Resumo das aulas

10:35 - 10:50 Coffee break – uma chance para praticar o inglês    
em âmbito social

10:50 - 11:30 Aula 3

11:35 - 12:15 Aula 4

12:20 - 13:00 Aula 5

13:05 - 14:30 Almoço – outra oportunidade para sociabilizar      
com os colegas de curso

14:30 - 15:10 Aula 6

15:15 - 15:55 Aula 7

15:55 - 16:05 Resumo das aulas

16:05 - 16:20 Coffee break – desenvolvimento da habilidade de 
manter conversas informais

16:20 - 17:00 Aula 8

17:00 - 19:00 Consolidação do que foi aprendido durante o dia / 
tempo livre

19:00 - 20:15 Jantar com os participantes e a equipe do centro

20:30 - 21:45 Momento de descontração com o programa de       
atividades sociais noturnas



Treinamento Intercultural

Obtendo vantagem competitiva através do 
conhecimento intercultural
O britânico Richard D. Lewis é um dos 
intelectuais, da linha de pensamento 
intercultural, de maior reputação na 
atualidade, fato que agrega a escola e seus 
programas educacionais uma perspectiva 
prática e útil sob aspectos multiculturais de 
maneira relevante.

A comunicação vai muito além da 
língua propriamente dita, engloba os 
valores contidos em nossas palavras e 
comportamento. A maioria dos programas 
educacionais integra certos elementos 
interculturais baseados em nosso padrão 
cultural modelo e no inigualável banco de 
dados multicultural da Riversdown.

Durante a análise de suas necessidades, 
podemos programar uma assistência mais 

específica à sua área de interesse. Você 
poderá se aprofundar em mais de 100 
culturas e nacionalidades ou seguir um 
enfoque mais generalizado e funcional.

Exemplificando, você pode sentir a 
necessidade de uma injeção de produtividade 
e êxito junto àquela equipe virtual que lidera, 
ou ainda adaptar a sua apresentação para o 
mercado norte americano. Você ainda poderá 
reservar um ou dois dias do seu programa de 
aprimoramento da língua inglesa para focar 
na sua formação intercultural.

Os participantes de todos os programas 
podem traçar seu Perfil Cultural Pessoal na 
nossa premiada página da web, CultureActive, 
e posteriormente analisar os resultados com 
seu instrutor.

“ Richard D. Lewis 
desenvolveu uma 
ferramenta completa 
e potente que facilita 
a disseminação das 
complexidades culturais, 
o que permite maximizar 
oportunidades e 
reduzir riscos. Tais 
questões são de suma 
importância em qualquer 
situação comercial 
internacional... Uma 
mentalidade globalizada 
é imprescindível a todos 
nós.”

     Marta Szabo White, Ph.D., professora 
adjunta, J. Mack Robinson School of 
Business, Universidade do Estado da 
Georgia. E.U.A.

Educação e pesquisa em comércio exterior
O Modelo Lewis de cultura ocupa posição 
central no projeto InterCulturalEdge (ICE) 
da Duke Fuqua Business School, Carolina 
do Norte, E.U.A.

O ICE é um projeto colaborativo entre a 
Duke, Richard Lewis Communications 
e a CultureActive que tem por objetivo 
desenvolver um centro de excelência para 

educação e pesquisas interculturais em 
contextos empresariais.

Nos últimos anos, O Departamento de  
Educação Corporativa da Duke tem sido 
mundialmente considerado o Primeiro  e 
mais importante em sua categoria tanto 
pela  revista Financial Times quanto pela 
Newsweek.



O que acontece além das
atividades regulares?

“Fiquei encantada com as 
atividades sociais e os 
passeios culturais. Achei 
bem interessante. 
Aprendi mais sobre as 
pessoas, história e 
cultura da Inglaterra.”
Diretora de Vendas, Empresa 
automobilística japonesa

O aprendizado na Riversdown não 
se limita apenas ao que ocorre 
em sala de aula. Ele também  
inclui viver, usar e aprender 
o idioma em um contexto 
estruturado e dinâmico. Nosso 
objetivo é colocá-lo em contato 
direto com pessoas reais, tanto 
locais quanto outros colegas de 
curso.

 

Faremos o nosso melhor para propiciar aos 
participantes uma experiência inesquecível, 
de modo que realmente interiorizem aquilo 
que vivenciaram. Existe uma diferença 
enorme entre a sua experiência em 
Riversdown e aquela de voltar para o hotel  
após um dia inteiro de aulas improdutivas.

A programação social 
pode incluir:
• Idas ao teatro

• Oportunidade de “conhecer” habitantes 
locais das proximidades, em West Meon

•  Excursão à Londres, Oxford, Salisbury ou 
Stonehenge aos sábados

• Passeio à Winchester, a primeira capital da 
Inglaterra

• Uma conversa descontraída sobre os 
queijos ingleses

• Aulas práticas de Dança Escocesa para 
iniciantes

• Noite de Mágicas

Os participantes elegem um Líder Social 
para representá-los durante a semana. 
O interessante, é que três destes eleitos 
posteriormente se tornaram Primeiros 
Ministros de seus respectivos países.

O espírito de equipe logo se desenvolve. 
Muitos dos participantes de diferentes países 
e continentes ainda mantém contato depois 
de terem se conhecido em Riversdown.

.

 



“Maravilhoso. Amei o meu quarto – Valhalla.” 
   Secretária Executiva, Cia aerolínea finlandesa

“ Excelente. A 
cozinha está de 
parabéns.”
Diretor de Recursos Humanos, 
Empresa de Produção Espanhol 

Você desfruta de um quarto 
individual em uma de nossas duas 
casas situadas na propriedade de 
Riversdown House, que se estende 
por uma área de aproximadamente 
20 hectares no coração do condado 
de Hampshire.

A casa principal é um prédio histórico tombado que 
data do século XIV. As fundações originais do salão  
de estilo medieval foram lançadas em 1328. A 
novelista Jane Austen é conhecida por ter passado 
alguns de seus finais de semana ali. Café da 
manhã, almoço e jantar são servidos diariamente.  
Estamos preparados para todos os tipos de dietas. 
Nossos mestres-cucas ofertam uma cozinha 
internacional, incorporando ingredientes de nossa 
premiada casa de carnes in West Meon, trutas 
frescas de Hampshire, agrião das proximidades de 
Warnford, além de outras iguarias locais.

Acomodação e 
Alimentação



“Mente sã em corpo são”

Mantendo a forma

Em Riversdown, tomamos 
como nosso o provérbio em 
latim que diz “mens sana 
in corpore sano”: mente sã 
em corpo são. Desta forma, 
a escola conta com uma 
infraestrutura de lazer para uso 
dos alunos, complementando 
assim o intenso processo de 
aprendizado:

• Circuito de golfe com 09 buracos aprovado 
pela PGA

• Academia

• Quadras de tênis (duas de grama artificial 
astro-turf e uma de grama natural)

• Sauna autêntica finlandesa

• Piscina descoberta (para os meses de 
verão)

• Bicicletas

• Mesa de pingue-pongue

A beleza campestre de Riversdown é um 
convite para passeios, caminhadas ou 
corridas. Cavalgadas podem ser agendadas, 
bem como excursões aos rios Test e Itchen, 
dos internacionalmente famosos peixes 
voadores. Sessões de Ioga e Pilates podem 
ser organizadas.

John Harris
Se desejar aprender ou melhorar  
suas técnicas de golfe, dirija-se a 
John Harris, nosso golfista 
profissional interno, membro da PGA. 

Ele normalmente se encontra em 
Riversdown entre abril e Outubro. Ele 
certamente poderá lhe dar aulas de 
golfe durante sua estadia, o que lhe 
permitirá obter a carteira oficial 
handicap aceita em qualquer circuito 
de golfe do mundo.

Em alguns países, o golfe se tornou 
um fator poderoso de influência nas 
relações comerciais e aprender as 
suas táticas é mais fácil do que 
parece.



“Mente sã em corpo são” O que está incluído no investimento do curso?

Riversdown House –  
locação para seus eventos internos 

 

Juha Hetemäki, Presidente & CEO da 
Skanska Oy, utiliza a Riversdown como 
locação para suas reuniões diretivas.

Clientes regulares frequentemente 
escolhem a Riversdown House como 
locação para suas reuniões internas 
e utilizam suas instalações para 
desenvolver dinâmicas de grupo.

Faça aqui suas próximas:

• Reuniões pré-venda

• Debates para membros de diretoria

• Eventos de formação de equipe

•  Treinamento de língua inglesa 
e/ou intercultural e reuniões internas 
(evento combinado)

•  Formação personalizada das 09:00 às 17:00 
de segunda à sexta-feira, que incluem um 
combinado de aulas individuais e estudo 
individual supervisionado, segundo a opção 
de curso escolhida

• Material didático

• Visitas a empresas locais para conhecer 
profissionais de sua área, quando 
conveniente

• Acesso as plataformas tecnológicas de 
aprendizado

• Acesso à internet via rede Wi-fi em todas as 
salas de aula e quartos

• Recursos culturais online na CultureActive

• Livro “When Cultures Collide” escrito por  
Richard D. Lewis

•  Excelente gastronomia (café da manhã, 
almoço e jantar)

• Chá e café durante as manhãs e tardes

• Acomodação individual na própria escola, 
com serviço de lavanderia

•  Atividades sociais noturnas (todas inclusas 
no investimento do curso, exceto as idas 
opcionais ao teatro)

• Acesso livre à infraestrutura esportiva e de 
lazer

•  Uma excursão de um dia inteiro no Sábado, 
para clientes que permaneçam por duas 
semanas ou mais

•  Serviço de transfer gratuito nos percursos 
de ida e volta dos aeroportos de 
Southampton, Bournemouth, Heathrow ou 
Gatwick

•  Relatório completo ao final do curso com 
recomendações detalhadas para futuros 
estudos



Está localizada no condado de Hampshire, a uns 95 km sudoeste 
de Londres. O aeroporto mais próximo é o da cidade de 
Southampton (35 minutos de carro), seguido por Bournemouth (50 
minutos), Heathrow (uma hora) e Gatwick (uma hora e 20 minutos). 

Onde fica Riversdown House?

Map to be created

Riversdown House 
Warnford 
Hampshire SO32 3LH                                              
Inglaterra  
Reino Unido

Tel: +44 1962 77 11 11 
Fax: +44 1962 77 10 50

E-mail: info@crossculture.com

www.crossculture.com/riversdown
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