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Standard Course

Standard Plus Course

English for Professionals

• Inglês geral, apenas de manhã
• 15 horas por semana
• Nível elementar a avançado
O objetivo deste curso é melhorar o nível
do seu inglês em geral. As lições foram
concebidas para melhorar as quatro
competências - falar, ouvir, ler e escrever.
Os professores também focam
principalmente a gramática, pronúncia,
precisão e desenvolvimento de
vocabulário.

• Inglês geral, de manhã e à tarde
• 21 horas por semana
• Nível elementar a avançado
Este curso tem o mesmo formato que o
Standard Course. À tarde, o aluno pode
selecionar quatro "Options" diferentes,
entre as quais se constam "English for
Work" (inglês para trabalho) e "Skills
Practice" (prática das competências).

• 15 horas de aulas em grupo por semana
• 10 horas de aulas individuais por semana
• Nível elementar a avançado
Este curso é próprio para clientes
profissionais que procuram frequentar um
curso curto e intensivo, adaptado aos seus
requisitos. O curso combina aulas de inglês
geral em grupo, todas as manhãs, com duas
horas de aulas individuais, todas as tardes.
Antes do início do curso, analisamos as
necessidades do aluno.

Em casas de família

Residência de estudante

Residência privada

Quarto individual ou compartilhado com
café da manhã e jantar, servidos todos os
dias. Na nossa opinião, uma estadia em
casa de uma boa família é muito
importante. Nós temos imenso cuidado
com a seleção e verificação das famílias em
que hospedamos os nossos alunos,
assegurando assim a qualidade do serviço
em conforto e segurança.

Quartos individuais de solteiro, autosuficientes (sem refeições) com banheiro
privativo, localizações centrais excelentes,
próprias para estudantes com 18 anos ou
mais. Alojamento ideal para alunos que
desejam ser mais independentes. Está de
serviço no local um guarda, que acolherá os
alunos e lhes prestará assistência durante a
sua estadia.

Quartos individuais de solteiro ou casal,
em casas de qualidade elevada. Estas
oferecem um padrão mais elevado de
alojamento independente com serviços
excelentes, quartos maiores e menos
estudantes.

Os exames incluem: IELTS, FCE, CAE, CPE

Oferecemos, todas as semanas, uma
grande variedade de eventos sociais e
culturais que ajudarão os alunos a
integrar-se, praticar inglês fora da sala de
aulas e aproveitar ao máximo a sua
estadia no Reino Unido. Para consultar o
nosso programa mensal de eventos, visite
a página "Student Life", no nosso website.

Transporte para Cambridge

Programa social

Tipos de Alojamento

Cursos

School Brochure 2016

facebook.com/newschool.cambridge
Existem excelentes opções de transporte para Cambridge, incluindo todos os aeroportos de Londres. Stansted / Luton /Heathrow / Gatwick

De táxi

De Metro

De ônibus

Oferecemos um serviço de transferência,
de táxi desde o local da sua chegada até
Cambridge.
Preço em 2016 – uma viagem:
Heathrow e Gatwick £150
Luton e Stansted £90
London St Pancras £120

Utilizando o metro, você terá que pegar
um táxi ou ir de metro até à estação King's
Cross, em Londres, onde você embarca em
um trem para Cambridge. A viagem dura
cerca de uma hora.

Existe um serviço eficiente de ônibus que
parte dos aeroportos Gatwick, Heathrow,
Stansted e Luton. Pode comprar o seu
tiquete no ônibus e pode pagá-lo com
cartão de crédito.

Para obter mais informações, consulte:
www.newschool.co.uk/getting-here

Para verificar os horários dos trens online:
www.nationalrail.co.uk

Você pode comprar o seu tiquete online
em www.thetrainline.com

Verifique os horários dos ônibus online
www.nationalexpress.com

Datas e Encargos Escolares em 2016
Cursos Gerais de Inglês
Semanas

Exames - FCE, CAE, CPE e IELTS
Standard
15 horas

Standard Plus
21 horas

2

£460

£500

3

£690

£750

4

£920

£1.000

1 semana adicional

£230

£250

£2.760

£3.000

£5.520

£6.000

£8.280

£9.000

Cursos pequenos

Período letivo
12
Semestre letivo
24
Ano letivo
36

Horários das Aulas
Horário da Manhã: Segunda a Sexta-feira
Das 09.30 às 11.00 h e das 11.30 às 13.00 h
Horário da Tarde: Segunda a Quinta-feira
Das 14.00 às 15.30 h (na Sexta-feira à tarde não há aulas)
• O curso Standard termina às 13.00 h
• O curso Standard Plus termina às 15.30 h

Curso de Inglês Comercial para Profissionais
(EfP - Business English for Professionals)
25 horas por semana - £1,080 por semana
Para estudantes adultos que necessitam de inglês na sua
vida profissional ou no trabalho mas têm pouco tempo
para estudar. O conteúdo de cada curso é individual e
baseia-se numa análise das necessidades de cada aluno,
definidas pelo mesmo. O curso combina:
• 15 horas de aulas em grupo por semana
• 10 horas de explicações individuais por semana
Horário das Aulas		
do Curso EfP
Horário da Manhã      

É aplicável uma taxa de matrícula de £70 a todos os cursos

Segunda a Sexta-feira

Das 09.30 às 13.00 h Aulas em grupo
(Intervalo: 11.00 às 11.30 h)
Horário da Tarde           
Das 14.00 às 16.00 h Explicações
individuais (Intervalo: 13.00 às 14.00 h)
• Antes de reservar o curso, consulte a escola para verificar se há
lugares
• Não há aulas em Julho e Agosto
• Os encargos escolares incluem todos os materiais para o curso

Exames de Cambridge – Cambridge English: First
(FCE) (Primeiro Certificado), Cambridge English:
Advanced (CAE), Cambridge English: Proficiency
(CPE)
Os cursos para estes exames acontecem durante todo o
ano
• Os cursos seguem o formato Standard Plus, de 21
horas
• Inglês Geral (de manhã) e preparação para o exame
(à tarde)
• O curso começa toda segunda-feira (exceto nos cursos
de verão – veja datas abaixo)
• Antes de fazer a reserva, consulte a escola para saber
se há vaga
Custo do curso Standard Plus por semana
Taxas para os exames do FCE, CAE e CPE
Taxas para exames - reserva atrasada
Materiais para o curso

£250
£150
£160
£40

Cambridge English: First (FCE) curso de verão
27 Jun. - 29 Jul.
25 Jul. - 19 Ago.
Cambridge English: Advanced (CAE) curso de verão
27 Jun. - 22 Jul.
25 Jul. - 19 Ago.
Datas dos exames 2016
FCE
5 Mar. / 7 Jun. / 28 Jul. / 18 Ago. / 10 Dez.
CAE
12 Mar. / 8 Jun. / 21 Jul. / 19 Ago. / 3 Dez.
CPE
5 Mar. / 9 Jun. / 1 Dez.
IELTS – International English Language System
[Sistema Internacional de Testes da Língua Inglesa]
Os cursos para este exame acontecem durante todo o
ano.
• Os cursos seguem o formato Standard Plus, de 21
horas
• Inglês Geral (de manhã) e preparação para o exame
(à tarde)
• O curso começa toda segunda-feira
• Antes de fazer a reserva, consulte a escola para saber
se há vaga
Custo do curso Standard Plus por semana
Taxas para o IELTS

£250
£150

Alojamento
Alojamento numa residência
(inclui o pequeno-almoço/café da manhã e o jantar)
Quarto individual                      
£150 por semana
Quarto compartilhado             
£130 por semana
Auto-suficiente numa residencial com quarto de banho/
banheiro privativo
Chambre simple
£185 por semana

Residências particulares auto-suficientes de qualidade superior
Quarto individual com quarto de
banho / banheiro privativo                    
£185 por semana
Quarto individual + banheiro privativo
£215 por semana
Quarto compartilhado + banheiro privativo £185 por pessoa              
por semana
Residências: verificar se há lugares antes de reservar.

Observações: Os estudantes devem chegar num Domingo e partir num Sábado. As alterações às reservas de alojamento acarretam uma taxa
administrativa de £25.

Informações importantes
O seu primeiro dia na Escola
09.00 - 09.15
09.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 13.00

Chegada à Escola
Teste de inglês
Intervalo
Informações sobre o
Programa Social, Escola,
serviços e Cambridge
Intervalo para o almoço
Os alunos do curso
Standard Plus têm aulas à
tarde.
Os alunos do curso
Standard começam com
aulas numa Terça-feira de
manhã
Atividades sociais

13.00 - 14.00
14.00 - 15.30

16.00 - 17.00

Feriados em 2016:

Cursos

25 & 28 de Março, 2 & 30 de Maio, 29 de
Agosto. A escola estará fechada nestes dias.

As aulas terminam em 16 de Dezembro de
2016, para o período de Natal de 2016, e
começam em 9 de Janeiro de 2017.

• Têm início todas as Segundas-feiras
• Idade mínima: 16 anos
• Número máximo de alunos por sala:
14 alunos
• Estadia mínima: 2 semanas
(EFP 1 semana)
• 1 aula = 45 minutos

Política de Reembolsos

Contacto

• O depósito de £300 não é reembolsável
• Não se reembolsa o aluno que chegar
tarde ou partir cedo antes ou depois das
férias / feriados
• Os valores dos cursos não são
transferíveis nem reembolsáveis
• O nosso Website contém todos os termos
e condições

Se desejar contactar - nos ou escrever em
espanhol, italiano ou francês, contacte Nick
Hassett em: nick@newschool.co.uk
or tel +44 1223 465750

Natal:

O nosso Website contém versões deste folheto nos
seguintes idiomas:

Como matricular-se e como pagar

ETAPA

• Visite o nosso Website,
www.newschool.co.uk
• Preencha o formulário de
matrícula online ou
imprima o PDF e envie por
e-mail / fax
• Os estudantes com vistos
devem enviar-nos uma
cópia digitalizada da
página do passaporte
contendo a fotografia.

1

Dados bancários

ETAPA

2

• Nós confirmamos a
reserva e depois, terá de
pagar um depósito de
£300. A taxa de registo
de £70 está incluída no
depósito
• Iremos - lhe enviar por
e-mail os detalhes do
seu pagamento

ETAPA

• Quando tivermos
recebido o seu depósito,
lhe enviaremos:
1) Uma carta de confirmação
2) Informações sobre o seu
alojamento
3)Informações sobre o seu
primeiro dia na escola
4)Uma fatura para
pagamento

3

Atenção ao fato de que, em todas as transações bancárias, o aluno arca com todas as despesas bancárias

HSBC STERLING Account details
Account holder:
The New School of English
Account number:
91800728
Sort code:
40–16–08
Address:
HSBC, Vitrum, St John's
Innovation Centre,
Cambridge CB4 ODS
IBAN number:
GB80 MIDL 40160891800728
BIC/Swift code:
MIDLGB2103J

HSBC EURO Account details
Account holder:
The New School of English
Account number:
39093139
Sort code:
40–05–15
Address:
HSBC, 8 Canada Square,
London E14 5HQ
IBAN number:
GB58 MIDL 40051539093139
BIC/Swift code:
MIDLGB22
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Enrolment Form
Male

U18
WEB

Address:

Female

Family name:

Personal details

First name:
Nationality:

E-mail:

Date of birth:

Home tel:

Age:

Mobile no:
Occupation:

Where did you hear about the School?
Family/Friends

Teacher

Website

Agent

Standard (15 hrs/week)

Course dates:

Standard Plus (21 hrs/week)

From:

What is your level?
(A1) Elementary
(A2) Pre-intermediate

English for Professionals (25 hrs/week)

To:

(B1) Intermediate

Exams:

(B2) Upper Intermediate

Course

No. of Weeks:
PET

FCE

CAE

CPE

IELTS

(C1) Advanced
(C2) Advanced Plus

Arrival date:

Departure date:

Please arrange my accommodation for me. I would prefer:

Accommodation

Single room, breakfast, evening meal
Shared room, breakfast, evening meal*
Residential accommodation, single room, self-catering
Do you smoke?

Yes

No

Special dietary and medical needs:
*For shared room outside summer, please contact the school for availability
If yes, do you need: One way

Do you need a taxi transfer? Yes

No

Arrival: Airport:

Flight number:

Two way

Departing from:

Date and time of arrival:

Payment

Taxi

Return: Date of take-down:

Flight number and time of flight:

Departing from:
• To reserve your place please pay deposit of £300
• For details of how to pay deposit and balance of fees please go to
www.newschool.co.uk//dates-fees/payment.aspx
Or contact the school: info@newschool.co.uk
Tel: + 44 1223 465750
Fax: + 44 1223 315276

The Registration Fee of £70 is included in the deposit. For full details
about our terms and conditions including our Refund & Cancellation
Policy please see www.newschool.co.uk//refund-policy.aspx
We strongly advise all clients to take out insurance to cover loss of
fees in the event that they have to end their course early.

