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2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS SEUS FILHOS SÃO MUITO NOVOS PARA TEREM 

UMA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL SOZINHOS? 

ESTES CURSOS SÃO A RESPOSTA A ESSE PROBLEMA!  

 

ACOMPANHE OS SEUS FILHOS AO 

ESTRANGEIRO, APROVEITANDO TAMBÉM 

PARA MELHORAR OS SEUS 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 



CURSOS DE INGLÊS PARA PAIS & FILHOS 
 

PREÇOS 

Todos os preços são indicados em Euros. Nos casos em que o pagamento é feito em prestações, a taxa 
de câmbio aplicada é a que se regista na data do último pagamento, caso na data do último pagamento 
o câmbio seja superior a GBP/EUR 1,20. 
 

O PREÇO DOS CURSOS INCLUI 

Os preços indicados incluem, salvo exceções devidamente assinaladas, o seguinte: 

• Aulas do idioma selecionado; 

• O programa e as atividades indicadas; 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DATAS 

Alguns cursos apresentam datas rígidas de início e fim, outros apresentam maior flexibilidade. As 
viagens devem sempre ser efetuadas nas datas indicadas. Viagens efetuadas em datas diferentes 
podem provocar uma tarifa suplementar no serviço de transfers, ou obrigar a um pagamento 
suplementar por maior número de dias de permanência. 

As datas dos cursos podem ser alteradas ou canceladas: 

• Por decisão da entidade organizadora estrangeira; 

• Quando os cursos se encontrarem preenchidos; 

• Por dificuldade na obtenção de voos nas datas pretendidas. 
 

Após consulta da lista anexa, deverá contactar com a MultiWay para obter mais informações. 

Para além dos cursos mencionados na tabela, há outras escolas que também podem oferecer este tipo 
de programa. 
 

   
 



CURSOS DE INGLÊS PARA PAIS & FILHOS 

 

LONDRES 
FAMILY PROGRAMME 

 

CURSO DE INGLÊS GERAL 
 

Nr. de Aulas 20 aulas de 50 min 
Horário  2ª a 6ª das 9h às 13h 
Duração  1 e 3 semanas 

 
 

CURSO FAMILY JUNIOR (FJ) – Para os membros mais novos da 
Família, dos 6 aos 16 anos de idade 
Nível mínimo: A1 (básico) 

 

CURSO FAMILY ADULT (FA) – Para os pais ou membros mais 
graúdos da família, com idade superior a 16 anos. Tutor das 
crianças só a partir dos 21 anos 
Nível mínimo: A2 (compreende e fala inglês básico em situações 
que lhe são familiares) 
Durante a manhã, cada faixa etária tem as respetivas aulas, 
adequadas ao seu nível de inglês. Os membros da família 
encontram-se depois para: 
Almoço (não incl.) – 13h às 14h15 
Atividades opcionais (não incl.) – 14h15 às 16h45 – às 3ª, 4ª e 5ª 

 

CURSO FAMILY JUNIOR DAY SCHOOL (FJDS) – Apenas disponível 
nos meses de Verão e para os jovens entre os 12 e os 16 anos. É 
um programa mais intensivo que concilia aulas com atividades e 
projetos.  
Nível mínimo: A2 (compreende e fala inglês básico em situações 
que lhe são familiares) 

Nr. de Aulas  20 aulas de 50 min 
Horário   2ª a 6ª das 9h às 12h50 
Almoço  13h00 às 14h (não incluído) 
Atividades e Excursões 14h00 às 17h 

 

 

O preço do curso inclui supervisão das 8:45 às 17:00, projetos, 
atividades, excursões à tarde com entradas pagas 

 

ALOJAMENTO EM FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO 
 

Preço por semana 
Premium Homestay Twin/Double Half-Board      €304 / pp 
Casa de banho privativa   € 63 / por quarto 
Suplemento dietas especiais € 49 / pp 

Alternativas: Alojamento em Hotel, estúdio ou apartamento. 
Preços a informar. 
 

Não incluído no valor 
Transfers de e para o Aeroporto 

 

 
 
 

DATAS 
 

PROGRAMA NO INVERNO 2023 
Janeiro 3 (1-4 semanas) (1) 

Janeiro 9 (1-3 semanas) 
Janeiro 16 (1-2 semanas) 

Janeiro 23 (1 semana) 
12 

(1) A semana que começa a 3 de janeiro, só tem 16 
aulas porque dia 2 de janeiro é feriado 

 

PROGRAMA NA PRIMAVERA 2023 
Março 20 (1-6 semanas) 
Março 27 (1-5 semanas) 
Abril 3 (1-4 semanas) (1) 

Abril 11 (1-3 semanas) (2) 
Abril 17 (1-2 semanas) 

Abril 24 (1 semana) 
 

(1) A semana que começa a 3 de abril, só tem 16 
aulas porque dia 7 de abril 

(2) A semana que começa a 11 de abril, só tem 16 
aulas porque dia 10 de abril 

 

PROGRAMA DE VERÃO 2023 
Junho 12(1-11 semanas) 
Junho 19 (1-10 semanas) 
Junho 26 (1-9 semanas) 
Julho 3 (1-8 semanas) 

Julho 10 (1-7 semanas) 
Julho 17 (1-6 semanas) 
Julho 24 (1-5 semanas) 
Julho 31 (1-4 semanas) 
Agosto 7 (1-3 semanas) 

Agosto 14 (1-2 semanas) 
Agosto 21 (1 semana) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ao preço do Curso acresce a Taxa de Inscrição MultiWay no valor de €200.00 e a Registration Fee da 
Escola no valor de €150 (ambos valores por Família)  

VALOR DO CURSO POR SEMANA 

FAMILY ADULT € 462 

FAMILY JUNIOR € 524 

FAMILY JUNIOR DS € 954 



CURSOS DE INGLÊS PARA PAIS & FILHOS 

 

 
 

VIAGENS & SEGURO 
 

A MultiWay pode também tratar dos voos. O preço da viagem não se encontra incluído no preço do 
curso. As inscrições feitas demasiado em cima da hora podem causar dificuldades na obtenção de 
lugares nas datas pretendidas. 

Os preços dos voos podem variar, dependendo da disponibilidade de lugares às tarifas mais baixas. 
Mais uma vez se aconselha a inscrição com a máxima antecedência. 

Sempre que possível a Multiway procurará conseguir os preços mais baixos, desde que estes 
ofereçam todas as garantias de qualidade, de segurança e de manutenção das datas previstas. 

NA ALTURA DA MARCAÇÃO DA VIAGEM É EFETUADO O SEGURO 

 

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE FOLHETO ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SEM PRÉ-AVISO 

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 

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

