CURSOS DE LÍNGUAS
● espanhol ● inglês ● francês ● alemão ● polaco ●
mandarim ● russo ● italiano

Cursos para Adultos
Oferecemos cursos de línguas, nas nossas instalações, em Vila Nova de Gaia. Também
podemos organizar estes cursos em qualquer zona do país, neste caso, nas instalações do
cliente ou num espaço a combinar. Todos os cursos são dados por um dos nossos
professores nativos ou bilingues.
Os cursos podem ser individuais ou em grupo. Recomendamos uma carga horária mínima
de 3 horas semanais, por exemplo, dividida em duas aulas de 1.5h cada.
Os horários para grupos são normalmente pós-laborais, se tiver preferência por outro
horário, pode sempre falar connosco. Assim, o que quer que pretenda, temos sempre uma
solução para si.
Os nossos grupos são pequenos, (3 a 12 pessoas) e, como nos outros cursos, são sempre
adaptados às necessidades dos participantes. Todo o material está incluído no preço do
curso, a não ser que opte por seguir um livro.
Níveis e idade
Cada aluno terá de fazer um teste de avaliação de nível antes de começar o curso, este é
gratuito. No caso de grupos, os nossos alunos são sempre agrupados de acordo com o
nível. O nosso sistema de níveis está de acordo com Quadro Europeu Comum de
Referência para as Línguas (ficheiro pdf em anexo).
Os programas
É sempre desenvolvido um programa personalizado para cada nível. A gramática e o
vocabulário são introduzidos para ajudar os alunos na realização de tarefas, que têm
objetivos específicos relacionados com as competências dos níveis do Conselho da Europa.
O seu professor está sempre disposto a ajudá-lo a estabelecer uma dinâmica
conversacional, seja ou com os colegas do grupo, na língua-alvo.
A nossa abordagem é, acima de tudo, comunicativa.
Inscrições contínuas
Pode fazer a sua inscrição a qualquer altura do ano letivo. O preço da inscrição é sempre
ajustado de acordo com a data de entrada.
A partir de 240€

