
 

 

 

Cursos de Mandarim 
 

Onde?  

Pequim, a imponente capital da China. 

A melhor forma de aprender um idioma é no país onde este é falado. É esse o nosso lema! Os 

participantes aprendem Mandarim rapidamente e com sucesso.  
 

Pequim 

 
 

A Cidade 

A fascinante cultura Chinesa pode ser observada na sua plenitude na capital, Pequim. Aqui 

podemos assistir a uma mistura da antiga cultura Chinesa com o modo de vida ocidental e a 

sua tecnologia moderna.  

Apesar da sua diversidade cultural,  a China impressiona os visitantes com a sua culinária 

tradicional, pontos turísticos espectaculares e eventos culturais únicos.  
 

   
 

Localização da Escola 

A Escola encontra-se localizada num ponto bastante central e próxima da Cidade Proibida. 

Também por perto, a uma curta distância a pé, é possível alcançarmos a conhecida 

Tiananmen Square e a Wangfujing, a famosa rua das lojas.  

A Residência para estudantes fica próxima da Escola. Os apartamentos, outra das alternativas 

para o alojamento, situam-se um pouco mais longe, mas facilmente acessíveis por metro.  



O Curso 

Este Curso foi pensado para que o estudante adquira um nível básico de competências 

linguísticas. É feita uma introdução à língua chinesa, onde se explica o sistema fonético e a 

estrutura dos caracteres chineses que compõem o vocabulário. 

Serão feitos vários exercícios práticos como leitura, conversação, encenação de situações e 

exercícios de audição. A correção da pronúncia será uma constante ao longo do curso.  
 

     
 

Ao longo do Curso os alunos terão a oportunidade de interagir com outras pessoas fora da 

escola e com os conhecimentos adquiridos deverão conseguir comunicar em situações 

corriqueiras, como por exemplo, ir a uma loja, restaurante, correios, etc.  

Para além das aulas (4 por dia) os estudantes têm ainda a possibilidade de frequentar cursos 

extra como a arte marcial chinesa Tai Chi Chuan ou o estilo de pintura chinês.  
 

Curso de Mandarim Geral 

Curso  20h de aulas por semana. Alojamento em Família em regime de ½ pensão; transfer à 

chegada e a Taxa de Inscrição da MultiWay estão incluídas 

Não inclui  Voos e Seguro 

Nota Estes preços estão sujeitos a alterações. Esta cotação deve ser usada apenas como 

referência 

Mandarim 2 sem 3 sem 4 sem 8 sem 12 sem 24 sem 

Season A 1.728 € 2.416 € 3.105 € 5.860 € 8.387 € 16.424 € 

Season B 1.880 € 2.644 € 3.409 € 6.468 € 9.299 € 18.248 € 
 

Season A – 1 a 18 Jan / 2 Fev a 4 Abr / 12 Abr a 25 Abr / 3 Mai a 20 Jun / 30 Ago a 26 Set / 11 Out a 6 Fev 2021 
Season B – 19 Jan a 1 Fev / 5 Abr a 11 Abr / 26 Abr a 2 Mai / 21 Jun a 29 Ago / 27 Set a 10 Out 
 

Testemunhos  

“The school is small, but the atmosphere there is very nice. Teachers, students and staff have an 

informal and friendly relationship. Everyone is always smiling and laughing. Although it was a group 

course, my teacher always focused on the individual skills of each student. I wanted to improve my 

pronunciation and my teacher is very much focused on my pronunciation”.  

Hitoshi Matsumoto, Japão 
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