Aprender Inglês…
em Inglaterra!
15 Dias Inesquecíveis

Os cursos de Inglês em Inglaterra são uma das valências da Royal School of Languages que mais se tem destacado ao longo dos anos, fazendo as delícias dos jovens
de várias gerações. Se este curso pudesse ter um rosto, poderíamos rapidamente
identificar Rui Amorim.
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Com 27 anos a ensinar línguas, a ROYAL
SCHOOL OF LANGUAGES – Escolas de Línguas é constituída atualmente por nove
escolas em Portugal e uma escola em Inglaterra, na cidade de Bath. As Escolas
do Grupo estão dotadas das mais modernas e atuais ferramentas tecnológicas,
contando com uma equipa de excelentes
e empenhados professores nativos, que
contribuem para a elevada qualidade e
eficácia do seu ensino.
Reconhecida pelo Ministério da Educação, desde o início da sua atividade, e
acreditada pela DGERT, a ROYAL SCHOOL OF
LANGUAGES conquistou diversas e adicionais certificações para os seus serviços, os quais respondem – com garantia
de qualidade – às mais variadas necessidades interlinguísticas do mercado.
E quando se fala em aprender línguas
estrangeiras, diz-se que “in loco” resulta sempre melhor, que os objetivos
pretendidos são alcançados mais rapida-
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mente. Assim, a ROYAL SCHOOL OF LANGUAGES disponibiliza aos seus alunos e a
todos os interessados (mesmo não estando
inscritos em nenhuma das escolas) cursos intensivos de Inglês em Inglaterra,
nos quais os alunos têm a oportunidade
de viver experiências únicas. Esta vivência fica marcada nas suas memórias
e as aprendizagens retidas têm um valor acrescido, no que respeita a emoções e histórias que ficarão gravadas
para toda a vida. Estes cursos são tão
enriquecedores e marcantes, que muitos são aqueles que repetem uma, duas,
três, quatro, cinco e... seis vezes!
Esta modalidade de aprendizagem é muito
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abrangente, pois para além das aulas,

família de acolhimento onde ficam hos-

contempla as componentes recreativas e

pedados em regime de pensão completa.

culturais, uma vez que este é um serviço

Após anos de experiência com jovens e

para jovens em período de férias.

dadas as solicitações de adultos, a

De entre as várias atividades que este

ROYAL SCHOOL OF LANGUAGES criou moda-

curso contempla, podemos destacar a es-

lidades de cariz mais profissional, di-

tadia em Bath (Cidade Património da Hu-

recionada para vários quadrantes, que

manidade), o passeio num Safari Parque,

tenham em comum a necessidade de co-

visitas a Londres e ao País de Gales,

municar em Inglês ou de melhorar o seu

as sessões desportivas, comer os “ver-

nível linguístico. Esta modalidade tem

dadeiros” scones, entre muitas outras.

cada vez mais procura, dado que é uma

A grande vantagem reside no fato de es-

oferta sem paralelo no universo das es-

tarem sempre a falar e ouvir Inglês,

colas de línguas, totalmente personali-

não só em contexto de sala de aula, mas

zada e adaptada às necessidades de quem

também toda a comunicação no exterior,

procura este serviço.

nas visitas, nos passeios e, claro com a

Questionado sobre estes cursos intensi-
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vos em Inglaterra, Rui Amorim, há mais

Faz parte do meu percurso pessoal e pro-

adicionais que explicam o sucesso dos

de 15 anos a liderar e acompanhar pre-

fissional e não me imagino passar um

nossos cursos, ano após ano, não só com

sencialmente os grupos de jovens (con-

verão sem acompanhar estes jovens numa

alunos das nossas escola, mas também com

juntamente com Inês Ferraz, também da

experiência única fora do seu país. Du-

jovens de todos os pontos de Portugal

Direção), afirma que “cada ano, cada

rante estes cursos, somos pais, irmãos

continental e ilhas. Estes 15 Dias Fan-

grupo são sempre experiências únicas.

e amigos e também nós aprendemos e nos

tásticos têm sido um sucesso muito pelo

divertimos imenso! Para muitos alunos é

‘passa-palavra’, pela experiência única

a primeira vez a viajar sem a família e

que estes jovens relatam aos amigos, de

a entrar num avião. É também uma mais-

tal forma que, para o próximo verão,

-valia para os pais poderem contactar

já estão alunos inscritos, alguns deles

diretamente connosco, enquanto respon-

a repetir e a trazer irmãos e amigos.

sáveis pela iniciativa e simultanea-

Por sua vez, pelos relatos de extrema

mente presentes no terreno, desde que

satisfação dos jovens, também os pais

partimos, no aeroporto, até ao regres-

transmitem a mensagem a outros encarre-

so após duas semanas. Assim, aumenta

gados de educação, amigos, familiares e

a nossa responsabilidade em proporção

assim se tem ganho o conhecimento geral

direta à confiança depositada pelos

desta iniciativa sem paralelo no uni-

pais. São a confiança no nosso trabalho

verso das escolas de línguas.”

e as nossas paixão e dedicação fatores

Mais informações em www.royalschool.pt.

20

Royal School of Languages / Inglês em Inglaterra
TESTEMUNHOS DOS ALUNOS:
“A melhor experiência da minha vida!” Ricardo Barreto, Aveiro

“Muito

bom,

muito

proveitoso!

Diverti-me

imenso e as atividades eram variadas e tudo
estava bem organizado.” - Sara Neves, Águeda

"Foram mesmo 15 dias fantásticos e inesquecíveis!” - Carolina Ravara, Aveiro

"Adorei o curso. Foi muito bom! Diverti-me,
conheci pessoas novas e melhorei muito o meu
inglês!” - Gabriela Rezende, Brasil

“Fantástico! Gostei imenso da família e tudo
o que foi programado!”- Marta Duarte, Porto

“Foi fantástico! Além de melhorar o meu Inglês,
fiz amigos de diferentes nacionalidades!” Diana Lemos, Guarda

“2 semanas fantásticas que nunca vou esquecer!”
- Mariana Silva, Águeda

“Muito divertido, cheio de novas experiências.
Espero voltar a repetir o Curso!” - José
Miguel, Leiria

“Foram 15 dias fantásticos!” - Flávio Silva,
Águeda

“Todas as viagens a Inglaterra tiveram um
significado diferente para mim e todas foram
inesquecíveis!” - Carolina Carneiro, Aveiro

“Um curso a repetir!” - Reinaldo Capão, Aveiro

“Muito bom para comunicar em Inglês e para
contactar com a cultura inglesa!” - Ana Rita
Pereira, Aveiro
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