
CURSOS DE INGLÊS ONLINE 

        ESCOLAS NO REINO UNIDO  

O CURSO 
• Cursos com aulas individuais 

• É adaptado aos objetivos académicos ou profissionais de cada estudante 

• Atenção especial dada a áreas individuais de 
interesse e estilo de aprendizagem 

• O tempo é usado com maior eficiência 

• É a forma mais eficaz de aprender Inglês! 

AS AULAS 
• Cada aula tem a duração de 60 mins 

• Através de Zoom 

• Horário: a qualquer hora, de segunda a sábado, das 9h00 às 18h00 GMT. Outros dias/horários sob consulta. 

 

 
Cursos de Inglês Valor 
Pacote de 6 aulas € 904 

Pacote de 10 aulas € 1 374 
 

 

POSSÍVEIS TEMAS A ABORDAR NAS AULAS, CONSOANTE A PREFERÊNCIA DO ESTUDANTE 
Aulas de Revisão de gramática, Elaboração de composições, Aprender a falar em público, Leitura e análise 

de textos, Preparação para Exames de Cambridge ou IELTS 
  

REVISÃO GRAMATICAL 
Revisão e prática das regras fundamentais da gramática inglesa. Para melhorar a gramática, a escrita e a fluência na 
oralidade 

 

REDIGIR UMA COMPOSIÇÃO 

Aprendizagem de técnicas de redação como estruturar uma frase ou um parágrafo. O aluno é ensinado a 
expressar ideias e pensamentos de uma forma clara, bem como organizar o conteúdo da composição. Os 
trabalhos práticos são realizados como trabalho de casa, e depois discutidos entre o aluno e o professor. 

 

DAR UMA PALESTRA 
O professor ensina ao aluno técnicas para falar em público, quer para uma audiência pequena, como uma reunião 
no local de trabalho, quer para o grande público como uma conferência. Organizar o conteúdo, planear a 
estrutura da palestra, envolver o público, controlar e projetar a voz são os tópicos principais deste curso. O 
professor realiza com o estudante exercícios de pronúncia e enunciação. 

 

LEITURA E ANÁLISE DE TEXTO 

O aluno fará exercícios de leitura para compreensão e interpretação do texto. Aquisição de vocabulário, 
capacidades de compreensão e o desenvolvimento da capacidade de argumentação, são os objetivos do curso. 

 

PREPARAÇÃO PARA EXAMES DE CAMBRIDGE / IELTS 
Aulas específicas de preparação para o exame que pretende realizar. O professor pratica com o estudante as 
várias partes do Exame. É definido um objetivo e cabe ao professor monitorar o professo do aluno para garantir 
que este esteja pronto para atingir a nota exigida. 
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