CURSOS DE INGLÊS
ONLINE
PARA JOVENS

CURSOS DE LÍNGUAS PARA JOVENS ONLINE
Atualmente, todas as recomendações dadas
são para ficar em casa. Mas isto não significa
que não possas, nem devas continuar a
aprender uma língua estrangeira! Há sempre
solução! E a solução encontrada pelas
melhores Escolas de Línguas do Mundo,
aquelas com quem a MultiWay trabalha,
passam pelos Cursos Online. Por um lado,
perde-se um pouco a experiência cultural de
visitar um novo país e conhecer uma nova
cultura, mas por outro lado podes aprender
uma língua sem sair do sofá!

O que é preciso para fazer estes cursos?
Muito simples: ligação à internet e um tablet ou computador!
As aulas são dadas através das aplicações mais utilizadas atualmente (Skype, Zoom ou outras semelhantes),
individualmente ou em pequenos grupos. São muito interativas e com um acompanhamento personalizado.

CURSOS DE INGLÊS ONLINE
Opção 1 – Escola no Reino Unido
A quem se destina? Jovens entre os 8 e os 17 anos, desde o nível Elementar até ao mais avançado
Duração do Curso – No mínimo 1 semana
Data de Início – O primeiro curso tem início a 4 de maio
Horário das Aulas – Terças, Quintas e Sábado, com opção de aula às 10h ou às 16h (3h por semana)
Curso de Inglês
Valor

1 Semana
270 €

Semanas Seguintes
72 € / por semana

O Valor do Curso inclui já a Taxa de Inscrição

Opção 2 – Escola na Irlanda
A quem se destina? Jovens dos 12 aos 17 anos, com um nível intermédio de Inglês
Duração do Curso – No mínimo 2 semanas
Data de início – O primeiro curso tem início a 1 de junho
Horário das aulas – Opção entre 9h às 11h ou 13h às 15h (2h de aulas por dia)
Curso de Inglês
Valor

2 semanas
350 €

O Valor do Curso inclui já a Taxa de Inscrição

Opção 3 – Escola no Reino Unido
A quem se destina? A jovens até aos 17 anos que pretendam aprender ou melhorar o seu nível de Inglês
Duração do Curso – Mínimo de 2 semanas
Data de início – Sob consulta da MultiWay
Horário das aulas – Opção entre 14h às 15h ou 15h30 às 16h30 (1h de aula por dia)
Curso de Inglês
Valor

1 Semana
342 €
O Valor do Curso inclui já a Taxa de Inscrição

Semanas Seguintes
144 € / por semana

CURSOS DE LÍNGUAS PARA JOVENS ONLINE
Opção 4 – Escola em Malta
A quem se destina? Jovens até aos 18 anos que queiram
aprender Inglês em pequenos grupos.
Duração do Curso – 1 a 7 semanas
Datas de início – Sob consulta da MultiWay
Horários das Aulas – 20 aulas de 45 minutos por semana (1h30
de aulas por dia)

Curso de Inglês
3 a 7 estudantes por aula
8 a 15 estudantes por aula

1 semana
380 €
310 €

Semanas seguintes
230 € / por semana
160 € / por semana

O Valor do Curso inclui já a Taxa de Inscrição

Opção 5 – Escola no Reino Unido
A quem se destina? Jovens dos 8 aos 17 queiram aprender
Inglês em pequenos grupos (máximo de 8 alunos por turma)
Duração do Curso – No mínimo 1 semana
Datas de início – Todas as 2ªs a partir de 29 de junho
Horários das Aulas – 30 aulas de 45 minutos por semana – 20
aulas de Inglês e 10 Cultural & Social Class (2h15 de aulas por
dia)
Curso de Inglês
Valor

1 semana
387 €

2 semanas
506 €

3 semanas
605 €

4 semanas
684 €

O Valor do Curso inclui já a Taxa de Inscrição

Opção 6 – Escola no Reino Unido
A quem se destina? A jovens entre os 10 e os 15 anos
Duração do Curso – 2 semanas
Datas de início – Os cursos têm início entre 29 junho a 28 agosto
Horário das aulas – Opção entre 9h às 13h ou 14h às 18h (3h de aula por dia –
inclui pequenas pausas)
Curso de Inglês
Valor

2 semanas
683 €

O valor do Curso inclui:
•
•
•
•
•
•

Taxa de inscrição na MultiWay
3 Horas de aulas por dia: 2h com um professor qualificado e 1h de atividades para complementar as lições
Os tópicos das aulas incluem: Cultura Pop, Viagens, Comida, Ambiente, Super Heróis & Temas Teen!
Uma vez por semana vai conversar individualmente com o seu professor para saber como está a progredir
Há TPC diário para praticar o que aprendeu cada dia
Teste de avaliação de nível no início do curso e um certificado de curso no final do mesmo

CURSOS DE LÍNGUAS PARA JOVENS ONLINE
Opção 7 – Escola no Reino Unido
A quem se destina? Jovens entre os 13 e os 15 anos
de idade. Aceitam-se estudantes desde o nível
Elementar ao Avançado.
Duração do Curso – 2 a 6 semanas
Datas de início – Os cursos têm início entre 8 de junho
e 21 de agosto
Horário das aulas – Das 12h às 13.30 e das 14h15 às
15h30 (Quase 3h de aulas por dia)
Curso de Inglês
Valor

2 semanas
930 €

Cada semana adicional
420 €

O Valor do Curso inclui já a Taxa de Inscrição

Cursos Online com Outras Matérias
Opção 8 – Escola no Reino Unido
A quem se destina? Jovens dos 14 aos 18, com um ensino mais direccionado para quem pensa vir a estudar na
Universidade, abordando matérias como Artificial Intelligence, Medical Ethics, 21st Century Legal Issues,
Cryptocurrencies, etc.
Duração do Curso – No mínimo uma semana, mas possibilidade de fazer mais semanas.
Datas de início – Os cursos têm início entre 18 de maio e 27 de julho
Horário das aulas – 4h30 por dia, entre aulas em pequenos grupos e estudo personalizado com tutor
Curso de Inglês
Valor

1 semana
1.392 €

Semanas Seguintes
1.194 €

O valor do Curso inclui:
•
•

Taxa de inscrição e despesas bancárias já incluídas
Acesso gratuito à biblioteca digital durante 6 meses após o início do Curso

Opção 9 – Escola no Reino Unido
A quem se destina? Jovens dos 10 aos 17 anos com interesse em saber mais sobre as suas futuras carreiras. Dos
10 aos 13 anos aulas de STEM (Science, Technology, Engineering & Math) ou Coding (Cursos de 1 semana). Dos 14
aos 17 anos aulas de Business & Sustainable Development, Medicine, Coding, Leadership (Cursos de 2 semanas).
Datas de início – Os curos têm início durante o mês de julho e agosto
Horários das Aulas – Três aulas por dia às 8h, às 9h45 e às 12h (4h de aulas por dia)
Cursos Online
10 aos 13 anos
14 aos 17 anos

1 semana
1.038 €
N/A

2 semanas
1.878 €
2.388 €

Estes valores já incluem:
•
•

Taxa de Inscrição da MultiWay
Todo o material necessário para o Curso que será enviado para casa do estudante previamente
MultiWay – Cursos no Estrangeiro
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