High School Programme

ÁFRICA do SUL
Cape Town

Aproveita as férias grandes
para melhorar o teu Inglês
numa das mais bonitas
cidades do mundo
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Os High School Programmes na África do Sul são uma maneira muito popular de os alunos mais
novos aprenderem e melhorar o seu inglês, através do curriculum do Secundário e do modo de vida
Sul Africano. Durante a sua estadia na High School irá ter todas as aulas em inglês desenvolvendo e
aperfeiçoando a sua compreensão do idioma. Depois das aulas, poderá participar nos After School
Clubs para praticar desporto, artes dramáticas, debate ou trabalho comunitário. A sua Família de
Acolhimento irá recebê-lo como mais um membro da família, tomando parte de todos os eventos
sentindo-se acolhido e num ambiente seguro.
Este curso de 4, 5 ou 6 semanas destina-se a estudantes que queiram:
Melhorar o seu inglês para os exames finais do Secundário em Angola
Melhorar o seu inglês para estudar na Universidade
Aproveitar as férias para aprender
Fazer algo de diferente, mas sempre a aprender
Tornar-se mais independentes
Se decidir inscrever-se no nosso High School Programmes pode fazê-lo com a certeza daremos o
nosso melhor para:
Encontrar a High School que está mais de acordo com as suas expectativas
Procurar o alojamento numa Família de Acolhimento perto da escola
Proporcionar o contacto com o Local Co Ordinator garantindo que tudo corre bem
Entregar-lhe o South African Sim Card para os primeiros dias
Preços 2020:
• 4 semanas (JAN) = € 2.600,00
• 5 semanas (JAN/FEV) = € 2.840,00
• 6 semanas (JAN/FEV) = € 3.020,00
Estes preços não incluem a farda escolar, dietas
especiais ou períodos de férias da escola (o programa
pode ser prolongado até 10 meses, um ano lectivo)
Ao preço do curso, acresce:
• A taxa de inscrição na MultiWay no valor de € 150.
• As inscrições simultâneas no mesmo curso beneficiam dos seguintes descontos:
- 2 inscrições: desconto de €50 em cada inscrição
- 3 inscrições: desconto de €75 em cada inscrição
• Despesas por transferência bancária da MultiWay para a Escola € 48
• Voos e seguro (a MultiWay pode tratar, se os pais assim o entenderem)
• Dinheiro de bolsa
• Visto, se aplicável
O pagamento pode ser faseado desde que esteja completamente pago até UM mês da data da
partida. Os valores e as datas das tranches são a combinar.
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