
Cursos de Línguas 
Online 

As melhores  
Escolas de Línguas 

 

 

✓ Ensino de Excelência 
✓ Professores de Qualidade Reconhecida 
✓ Aulas Individuais ou em Grupo 

 



CURSOS DE LÍNGUAS ONLINE 
 

As melhores Escolas de Línguas no Reino Unido têm agora à tua disposição 
 

Cursos de Inglês Online 

As recomendações gerais são para ficar em casa! Mas isso não significa que não possas continuar a 
aprender Inglês. Atualmente, com a facilidade de acesso à internet, é possível ter aulas de Inglês 
remotamente numa das nossas Escolas parceiras.  
 
As melhores Escolas de Línguas do Reino Unido têm à tua disposição Cursos Online, em salas de aula 
virtuais.  
Estas aulas têm o mesmo alto padrão de qualidade que se espera destas Escolas. Os professores são os 
mesmos e os alunos podem interagir, fazendo perguntas e aprender da mesma forma que o fariam se 
estivessem na escola. A única diferença é que podes estar no conforto do sofá e estarás a seguir as 
recomendações ao manter-te em casa. 

 

As Escolas 
 

KINGSWAY ENGLISH CENTER 
 

   
 
Os professores são devidamente qualificados e experientes no que toca ao Ensino da Língua Inglesa a 
estudantes internacionais. Conseguiram facilmente adaptar-se às novas recomendações e transmitem o 
mesmo entusiasmo numa sala de aula virtual que teriam numa sala de aula física.  
 
Nesta escola as aulas online podem ser adquiridas em blocos de 5, 10, 15 ou 20 aulas.  
 

Preços 

Nr. de Aulas 1 5 10 15 20 
Valor Total € 75 € 350 € 675 € 975 € 1250 

Valor por Aulas € 75 € 72 € 67 € 65 € 62 
 

Aos valores apresentados acresce Taxa de Inscrição no Valor de 75 € 
 
Os valores acima mencionados incluem: 

✓ E-mails pré-sessão com o professor para discutir as necessidades do estudante; 
✓ Inscrição direta e fácil de aulas com um professor, de acordo com as necessidades; 
✓ Aulas ao vivo de 45 minutos para professores 1: 1 via telefone, videoconferência ou Skype; 
✓ Preparação da aula individual e marcação de horários conforme necessário; 
✓ Atividades adicionais, dicas e feedback para ajudar a alcançar os objetivos; 
✓ Todas as aulas são gravadas na tua conta para referência futura. 

 

Podes visitar o site da escola clicando aqui 

https://www.kingsway-online.com/ref/4/


CURSOS DE LÍNGUAS ONLINE 
 

ROSE OF YORK – LANGUAGE SCHOOL 
 

 
 
 

Para além dos tradicionais Cursos de Inglês Geral, esta Escola tem ainda disponíveis outros cursos online, 
mantendo a oferta formativa que tinha. E a escolha é grande, para que posso ir ao encontro das tuas 
necessidades:  

• General English (Vocabulary/Grammar/Conversation) 

• English for Work 

• Exam Preparation (Cambridge/IELTS/Trinity) 

• English for Kids (dos 10 aos 16 anos) 

• Speak Well (accent reduction) 

• Aviation English 

• Legal English 

• Medical English 

• Other English for Specific Purposes Courses 
 

O valor de cada aula individual varia consoante o Curso pretendido.  
✓ Curso de General English – 48€ / aula 
✓ Curso de Inglês para fins específicos – 75€ / aula 

 

Aos valores apresentados acresce Taxa de Inscrição no Valor de 75 € 

 
 

WIMBLEDON SCHOOL OF ENGLISH 
  

Na Wimbledon School of English as aulas são dadas utilizando a aplicação Zoom, permitindo um ensino 
bastante interativo, com uma turma, incluindo fazer pequenos trabalhos em pares e grupos. É possível 
também ter aulas 1:1, para um acompanhamento mais personalizado.  
 
O estudante pode escolher 10 ou 20 aulas (50 minutos cada). A escola oferece dois horários possíveis para 
as aulas: 9h15 – 10h55 ou 13h55 – 15h35 
 
Valor do Curso 

✓ 10 aulas – 96€ por semana 
✓ 20 aulas – 192€ por semana 

 
Aos valores apresentados acresce  
Taxa de Inscrição no Valor de 115€ 

 

 
 



CURSOS DE LÍNGUAS ONLINE 
 

ANGLO-CONTINENTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Online de Inglês Geral 
Níveis: Elementar ao Intermediário 
Primeiras 4 semanas: Preço com desconto €174 
Cada 4 semanas adicionais: €192 
Horário da aula: quartas-feiras, das 11h30 às 13h00 e sábados, das 11h30 às 13h00 
Idade mínima: 16 anos. turma: máximo 15 alunos 
 

Curso Online Preparação IELTS 
Níveis: Intermediário a Intermediário Superior 
Primeiras 4 semanas: Preço com desconto €210 
Cada 4 semanas adicionais: €264 
Horário da aula: terças-feiras, das 11h30 às 13h00 e sábados, das 9h30 às 11h00 
Idade mínima: 16 anos. Tamanho da turma: Máximo 15 alunos  
 

Aos valores apresentados acresce Taxa de Inscrição no Valor de 75 € 
 
 

BUKSMORE EDUCATION 
 

A Escola apresenta uma série de Cursos Online o mais personalizados possível. Perceber os objetivos de 
cada estudante é a chave para maximizar a progresso durante as aulas. Depois de se perceber o que cada 
estudante pretende é feito um match com o professor mais adequado.  
 

O valor do Curso com Aulas 1:1  
✓ 5 horas – 430 € 
✓ 10 horas – 840 € 

 
Aos valores apresentados acresce Taxa de Inscrição no Valor de 75 € 

 

Acreditações dos vários Cursos da MultiWay 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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/

