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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 LÍNGUAS PARA JOVENS ONLINE 

 

CURSOS DE ESPANHOL ONLINE 

 
A quem se destina? Jovens que queriam aprender Espanhol em 
pequenos grupos ou em aulas individuais 

Duração do Curso – Mínimo de 1 semana 

Datas de início – 15 de Junho a 10 de Agosto (a cada duas semanas) 

Horários das aulas – Consoante o nível, entre as 9h e as 17h30 
(horário de Espanha, menos uma hora em Portugal). 2 horas por dia 
em pequenos grupos (máximo de 8 estudantes) 

 

Espanhol 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 
Valor 295 € 440 € 585 € 730 € 

Estes valores incluem a Taxa de Inscrição da MultiWay e o material didático em versão digital. 

 

Em alternativa às aulas em grupo, temos em oferta as aulas privadas online, onde o aluno já pode 
escolher o número de lições por semana, a duração do curso e ter um conteúdo personalizado e 
ajustado aos seus objetivos. As aulas one-to-one online estão disponíveis em qualquer data.  

Preços ajustados a cada aluno e sob consulta. 
 

 
 

 

CURSOS DE FRANCÊS ONLINE 

A quem se destina? Jovens entre os 11 e os 15 anos que pretendem aprender ou desenvolver o 
seu nível de Francês 

Duração do Curso – Mínimo de 1 semanas, máximo de 4 semanas 

Horário das Aulas – Opção entre 9h às 10h45 ou 17h às 18h45 (1h30horas de aulas por dia).  

Curso de Francês 1 semana Semanas Seguintes 
Valor 350 € 150 € / por semana 
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CURSOS DE ALEMÃO ONLINE 

 

OPÇÃO 1 – Escola na Alemanha 

A quem se destina? Jovens que pretendem 
aprender ou desenvolver o seu nível de 
Alemão 

Duração do Curso – Mínimo de 1 semana 

Horário das Aulas – Sob consulta (3horas 
de aulas por dia) 

 

Curso de Alemão 2 semanas 4 semanas 
Valor 380 € 610 € 

O Valor do Curso inclui a Taxa de Inscrição da MultiWay 

 

 

OPÇÃO 2 – Escola em Viena 

A quem se destina? Jovens, com mais de 12 anos, que 
pretendem aprender ou desenvolver o seu nível de 
Alemão 

Duração do Curso – De 1 a 11 semanas 

Horário das Aulas – Opção entre 9h às 12h15 ou 14h15 
às 17h30 (3horas de aulas por dia). Inclui ainda dois 
programas culturais online por semana. O número de 
alunos por turma oscila entre os 8 e os 15 

 

Alemão 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas Semana Extra 

Valor 372 € 544 € 716 € 888 € 172 € /semana 
 

 
MultiWay – Cursos no Estrangeiro 

Av. Estados Unidos da América, nº. 100, 13ºF – 1700-179 – Lisboa, Portugal 

multiway@multiway.org          www.multiway.org          + 351 218 132 535 
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