Curso Académico 2021-22
Irlanda
Informações Gerais

Programa de Intercâmbio
Uma experiência internacional diferente, a
nível de Ensino Secundário, na República da
Irlanda.

Duração
Este programa tem a duração de um ano
letivo.

Localização
O Programa pode ser realizado em
qualquer localidade da Irlanda, consoante
a localização da Escola/Colégio Privado ou
da Família de Acolhimento.

A Escola
Os estudantes serão colocados em
Colégios Privados, podendo optar pelo
regime de internato ou em Família de
Acolhimento.

Processo de Candidatura
O processo de candidatura tem vários
passos:

• Entrevista – Com o estudante e, pelo

menos, com um dos seus progenitores;
• Provas de seleção – Através de uma
entrevista informal ao estudante, durante
a qual são também avaliados os seus
conhecimentos de Inglês. A participação
nesta prova não implica qualquer
encargo financeiro. Posteriormente o
candidato é sujeito a um teste escrito de
Inglês

Pagamentos
Será elaborado um Mapa de Pagamentos
para cada estudante, em função da data
de inscrição. Os pagamentos fracionados
em prestações mensais deverão estar
concluídos até ao final de Maio.

Orientação
O objetivo da Orientação é proporcionar
aos estudantes uma melhor preparação
para o período que irão passar o
estrangeiro. Será ministrado por antigos
participantes e pessoal especializado em
Aprendizagem Intercultural.
Haverá
também
uma
Sessão
de
Orientação para pais.

Preço do Programa – Irlanda
O preço do Programa varia consoante o preço do Colégio selecionado. Estes valores são
a partir de € 15,450.

O Curso inclui
•
•
•

•

•

•

•
•

•

Aulas a tempo inteiro em Colégio
Privado
Taxas de matrículas e taxas de
inscrição
Possibilidade de alojamento:
o Família de Acolhimento – regime
de pensão completa
o Internato – poderá ser de 5 dias ou
de 12 dias. Durante os fins-desemana o alojamento será em
Famílias de Acolhimento
Pacote de bem-estar e apoio
fornecido por coordenadores locais,
incluindo uma reunião de orientação
à chegada, contacto mensal e
relatórios mensais enviados aos pais
Atividade ou reunião social para
todos os alunos internacionais na
área de colocação (uma vez por
período)
Transfers à chegada e partida com
recepção/entrega do estudante no
aeroporto designado mais próximo,
pela família de acolhimento ou
representantes da organização de
acolhimento.
Contacto de emergência 24h por dia
Oportunidade de participar na
Educatius Student Tours of UK &
Ireland, Cambridge ESOL Course e
outras
experiências
culturais
(aplicam-se taxas extra)
Taxa de ano de transição (mediante
o
pagamento
de
suplemento
obrigatório) – para os estudantes que
pretendem ficar mais um ano

O Curso não inclui
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Voos de ida e volta
Seguro de saúde
Uniforme Escolar – obrigatório em
todas as Escolas Irlandesas
Livros escolares
Transporte de ida e volta para a
escola (aprox. €175 por semestre)
Cacifo e Taxas de Seguro
Todas as atividades extra, viagens,
eventos sociais ou desportivos em
que o estudante pretenda participar
Soft Landing Camp em Dublin para
chegadas em Agosto (opcional)
Autenticação de documentos
escolares

Cursos noutros países
Há a possibilidade de frequentar um Curso
deste tipo noutros países. Os interessados
deverão indicar qual o país que lhes
interessa e a MultiWay irá averiguar se
existem vagas.

Exemplos de outros destinos
•
•
•
•
•
•
•
•

Estados Unidos
Canadá
Espanha
Itália
Dinamarca
Estónia
Austrália
E muito mais!

