
 

 

 

CURSO DE INGLÊS  
EM CASA DO PROFESSOR 

HOME TUITION 
 

Aprender Inglês em Casa do Professor é um programa único que combina a aprendizagem de 

qualidade com a estadia e um serviço personalizado. Enquanto vive com o seu professor e 

pratica Inglês a tempo inteiro, melhorando os seus conhecimentos de forma rápida e natural.  

 

Este programa pode ser realizado em Londres, 

Oxford, Cambridge, Brighton, Dublin e ainda 

na Escócia.  

 

Um dos nossos ex-estudantes, o Hélder, já 

passou por esta experiência, durante 4 

semanas e decidiu partilhá-la: 

 

“…correu tudo muito bem. O curso foi muito interessante e o professor proporcionou-me 

bastantes atividades além do período letivo acordado. 

Fizemos visitas frequentes a locais que eu tinha selecionado para visitar em Londres, em 

especial museus. Estas visitas ocorreram nas tardes dos dias de semana e durante os fins-de-

semana em que o professor e a esposa me acompanhavam nas visitas. Além de Londres 

visitámos a zona de vinhas de Dorking e a cidade de Brighton. 

Gostava que apresentassem em meu nome aos responsáveis do curso o meu louvor pelo 

profissionalismo do professor e a forma com que ele e a família me fizeram sentir em casa." 



No programa Inglês em Casa do Professor 

(Home Tuition), é possível escolher o professor 

com que se quer ter aulas de acordo com uma 

lista de perfis e CVs consultados previamente. 

 

Estes cursos podem ser intensivos individuais e 

ou em pequenos grupos de 2 ou 3. É uma 

oportunidade única de viver e aprender a 

língua em casa de um professor profissional, 

beneficiando de aulas de inglês adaptadas às 

suas necessidades. As aulas são dadas num 

ambiente confortável e descontraído. Se 

pretender fazer um progresso rápido e 

começar a dominar o Inglês, este é o programa 

ideal! 

 

Para mais informações sobre estes Cursos visitar o nosso site clicando aqui. 
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