
 

 

 
 

Cursos de Inglês 

Austrália 
 

Onde?  

Muitas são as localizações à escolha neste país com uma Natureza tão variada como única – 

Sydney, Gold Coast, Brisbane e Melbourne 

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

participantes aprendem Inglês rapidamente e com sucesso num dos vários destinos que temos à 

escolha: 

Sydney – A escola em Sydney está numa localização central 

fantástica, a curta distância pé dos marcos icónicos da cidade. O 

estilo Universitário – O Campus é partilhado com estudantes 

Universitários o que permite uma experiência internacional 

diferente e mais acolhedora.  

 

 

Melbourne – A escola em Melbourne está centralmente localizada 

no coração do distrito comercial, perto das lojas, cafés e cozinha 

diversificada. Os alunos que estudam aqui partilham o Campus 

com estudantes Universitários.  

 

 

Gold Coast – É uma região metropolitana no sul de Brisbane, na 

costa leste da Austrália. É famosa pelas suas longas praias, pontos 

de surf e com um sistema de canais interiores e vias navegáveis. A 

escola em Gold Coast fica no coração dos Surfers Paradise com 

restaurantes, bares, atrações turísticas e claro, próximo da praia. 

 

 

Brisbane – Esta cidade oferece o equilíbrio perfeito entre a vida 

da cidade e a aventura ao ar livre. Uma óptima combinação para 

ajudar a atingir os objetivos de aprendizagem da língua. Se és, por 

natureza, aventureiro esta é a escola certa.  



Possibilidade de trabalho 

Qualquer estudante estrangeiro que esteja inscrito num Curso de duração igual ou superior 

a três meses tem o direito a ter acesso a um visto de estudante. Este visto permite ao seu 

portador trabalhar em regime de part-time, até um máximo de 20h semanais. Muitos 

estudantes estrangeiros procuram desta forma reduzir os encargos com os cursos que 

frequentam 

 

As Escolas oferecem os seguintes Programas: 

Curso Geral de Inglês; Cursos de Preparação para Exames 

IELTS, FCE & CAE; Cursos de Inglês de Preparação para 

Estudos Universitários; Business English; Aulas privadas e 

muito mais. 

 

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 

Curso de Inglês 2 sem 3 sem 4 sem 8 sem 12 sem 24 sem 

Sydney 1.773 € 2.326 € 2.879 € 5.091 € 6.757 € 12.847 € 

Brisbane 1.654 € 2.148 € 2.641 € 4.615 € 6.463 € 12.091 € 

Melbourne 1.759 € 2.305 € 2.851 € 5.035 € 7.093 € 13.099 € 

Gold Coast 1.654 € 2.148 € 2.641 € 4.615 € 6.463 € 12.091 € 
 

 

 

Testemunhos  

“The city of Melbourne was very good. Transportation is comfortable for everyone and safe. The best part is 
the weather, I like how it changes. I can dress in 3 different of weather in 3 days”. - Nattavee Hanvilai 
 
 

“At first when I arrived in Brisbane, I was so excited, and I felt nervous when I study because I couldn't 
understand. I recommend the school as they have a lot of activities and every month there is a new calendar.  
You can meet friends from the other countries. They mix nationalities in class so that you can improve your 
English”.  - Supara Nicharat 
 
 

“The School in Gold Coast is located in the best place, which is Surfers Paradise. The teachers are very good, 
and we always mix the book with some entertaining games what makes it easier to learn and not boring. All 
the staff at school are super nice and always very helpful.” - Sarah 
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