
 

 

 

Cursos de Inglês & Voluntariado 

África do Sul 
 

Onde?  

Em Cape Town, Cidade do Cabo, uma das principais cidades na África do Sul.  

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

participantes aprendem Inglês, uma das línguas oficiais da África do Sul, rapidamente e com 

sucesso na nossa Escola em Cape Town. 
 

Cape Town 

É a capital legislativa da África do Sul e 

considerada uma das cidades mais bonitas 

do mundo. Uma cidade perto do mar e com 

belas praias a curtas distâncias. O clima, a 

natureza e a simpatia do povo ajudam a que 

esta experiência se torne inesquecível. Para 

além disso, existem ainda muitas atividades 

como safaris ou desportos ao ar livre.  
 

A Escola oferece os seguintes Programas: 

• Cursos Gerais 

• Cursos Intensivos 

• Cursos Individuais 

• Preparação para Exames 

• Preparação para Ensino Universitário 

• Business English 

• Estágios 

 

Programa de Voluntariado  

Esta Escola tem ainda dois Programas de Voluntariado: um relacionado com projetos sociais 

junto dos mais variados estratos sociais; outro direcionado para a natureza e a proteção da 

fauna local. Podes escolher entre uma lista de 30 os projetos espalhados pela África do Sul, 

Namíbia e Botswana. Tens ainda a possibilidade, não obrigatória, de conciliar o projeto de 

voluntariado com o curso de línguas, fazendo-o em simultâneo ou começando com aulas de 

Inglês e em seguida dedicando-te exclusivamente ao Programa de Voluntariado.   
 



 

Curso de Inglês 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 
 

 

 

Programa de Voluntariado  
 

Programa Os valores apresentados incluem colocação no projeto; orientação; pacote de 

boas-vindas; excursão de  dia inteiro; doação de ZAR 2.000 (130€) para o 

projeto; alojamento; uma atividade social por mês; programa de atividades 

(taxas extra podem ser aplicadas); certificado 

Não inclui  Voos e Seguro, transporte público, lavandaria, toalhas, transfer para o 

aeroporto na partida (35€) 

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

como referência 
 

Exemplo para dois projetos: Ocean Conversation; Protecting Children 

 

 

Nota: Por cada semana adicional do Programa de Voluntariado acrescenta um custo de 200€ 
 

Testemunhos de Voluntariado 

"For me, working at Children's Hospital was an incredible experience. I will remember for the rest of 

my life what I have learnt here. I'll be back to contribute even more to this amazing project. Thank 

you GHV for giving me this opportunity. I'll keep it in my heart forever." Sabrina from Brazil (Children's 

Hospital)  

 

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 

Inglês em Cape Town 2 sem 3 sem 4 sem 8 sem 12 sem 24 sem 

Total 1.353 € 2.070 € 2.285 € 4.305 € 5.965 € 10.993€ 

Voluntariado 2 sem 4 sem 8 sem 

Total 1.548 € 2.401 € 4.205 € 

mailto:multiway@multiway.org
http://www.multiway.org/

