
Perfil:  Vany Laubé

Pronta para mais uma aula….
Vany Laubé é paulistana, canceriana com ascendente em aquário e dog lover – tem dois SRDs,
adotados nos últimos três anos. Em 1975, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde
formou-se em Inglês aos 16, em Jornalismo aos 22 e desenvolveu sua carreira em Comunicação
Empresarial.

Em 1999, quando seu filho fez 10 meses, ela voltou para São Paulo. Fincou raízes, trabalhou em
agências de PR até montar sua própria, a + Mosaico Negócios & Comunicação. Aí veio a
internet 3.0; era sua hora de se reinventar. Para ela mesma, ser bilingue sempre gerou
melhores ofertas de empregos e trabalhos e, sabendo da necessidade do inglês no mercado
corporativo, Vany Laubé foi buscar especialização. Tirou o certificado de professora de
Cambridge e deu aulas em escolas de idiomas. Um novo insight e ela alinhou sua nova forma de
trabalhar. Nasceu a marca Teacher Vany!

….e o cabelo começando a crescer
Com o slogan “Let’s have fun learning  English together”, há três anos ela vem propondo,
sempre em aulas particulares, o “inglês do seu jeito”, na velocidade de cada um, sem a pressão
que consome executivxs no seu dia-a-dia. O ritmo é outro se x alunx precisa fazer um intensivo
de uma semana para passar numa entrevista de emprego – mas aí é uma imposição também
trazida pelx alunx. Representantes da terceira idade também fazem inglês com a Teacher Vany
e a diversão é total, porque o inglês é pra viajar e manter a mente em dia.  Resolvidas as
questões de horário e quantas vezes por semana, a primeira coisa já aplicada em aula é um
teste de aptidão e uma prova oral. Com o objetivo do aprendizado e o nível definidos, fica fácil
escolher o material didático – fora todo o mundo da internet a ser explorado em aulas
complementares, cada aluno tem um livro e workbook.



Até bem pouco tempo atrás, as aulas eram in loco, na casa ou na empresa dos alunos. Mas, por
causa da pandemia, migraram para o digital. Quem ainda tinha travas gostou – na frente da

tela do computador, em seu próprio QG, o aluno fica muito mais descontraído e aberto a
participar de atividades mais lúdicas e o papo flui com mais naturalidade. Bem diferente do

que acontece, em geral, em uma classe, em um grupo com gente de todas as idades e diferentes
níveis de inglês, em que pesem o medo de errar, tanto por falta de vocabulário quanto por

timidez.

 Dicas da Teacher Vany

Colocar todos os devices em Inglês, do celular ao GPS e sistemas operacionais dos
computadores, quando possível, ajuda bastante. Repetir em voz alta, gravando, de preferência,
parte de um script, em que você fala de si próprio, tem um efeito recompensador depois de um
mês de aula. Dá para sentir na pele a melhora de pronúncia! Se a gravação for na frente de um
espelho, melhor ainda; funciona como exercício para outras atividades do mundo moderno.

Por fim, assistir vídeos sem legenda também é recomendável, mas não para iniciantes, pra não
desmotivar. Por isso que a Teacher Vany manda via WhatsApp vídeos a partir do nível do

aluno. E aí vale um audiobook, uma dica de um professor famoso da internet, uma mini-aula
em cima do conteúdo da aula anterior… cada aluno recebe um vídeo diferente. Outras dicas

vão surgindo ao longo das aulas.

Uma das experiências que mais marcaram a Teacher Vany foi o caso de uma aluna que
precisava do inglês para trabalhar como recepcionista em eventos internacionais.  Ela chegou a
colar em prova particular, acredita? Anos mais tarde, ela não somente se deu bem na carreira,

como se casou com um americano e sempre diz que deve isso ao tempo de aula.

Um pé cá e outro lá



Se Vany saiu fisicamente do mercado corporativo, o mesmo não se pode dizer do mercado
corporativo ter saído de Vany. É por isso que a marca Teacher Vany também está

oferecendo serviços de elaboração, revisão, tradução e versão Inglês/Português/Inglês dos
mais diversos conteúdos para diferentes mercados.  Até entrevista de emprego ela faz pra
quem tem uma empresa, precisa de um funcionário bilíngue e não se sente à vontade de

avaliá-lo quanto ao Inglês. As atividades focando na área corporativa estabelecem um
novo posicionamento da marca que englobou uma mudança na logomarca.  A bonequinha
fica, conforme pesquisa realizada na primeira semana de setembro, mas com novo visual,

resultado da pandemia.

Se você leu essa matéria, percebeu que tem algumas palavras em inglês. Não sabe o
significado delas? Manda um whats pra Teacher Vany… além elucidar o significado, quem

sabe você não começa sua jornada bilíngue para uma vida com mais sucesso e ganhos?

“Let’s have fun learning English together”
 Com a pandemia, o cabelo da Teacher Vany mudou; uma pesquisa entre o público bateu o

martelo sobre a manutenção da bonequinha.  Sem perder a diversão no processo de
ensino, o objetivo agora é frisar o Inglês do Seu Jeito

 

Contato:

Instagram @teachervany  | WhatsApp  (11) 97140-0639.


