Inglês:
Pre KG – 3 aos 6 anos
KG – Crianças de 2º ano
Infantil – Crianças de 3º ano
Junior I e II – Crianças de 4º e 5º ano respetivamente
Inglês Elementar – A1, A1+, A2 (1º, 2º e 3º ano e 1º, 2º e 3º
ano Adultos)
Inglês Intermédio – B1 e B1+ (4º e 4º ano avançado):
preparação para o PET (Preliminary English Test da
Universidade de Cambridge)

Inglês Avançado – B2 (5º ano): preparação para o First Certificate in English da Universidade de
Cambridge
CAE starter, CAE Intensive e CAE – C1 (6º, 7º e 8º ano): preparação para o Certificate in Advanced
English.
 C2 - Preparação para o Certificate of Proficiency in English da Universidade de Cambridge
 Preparamos também candidatos para o Trinity College London (Examinations in Spoken English),
IELTS e TOEFL

Cursos Intensivos de Verão, Cursos Modulares, Cursos Extra-Curriculares e programas Totally
English, English Booster, English Coaching e Language Coaching


English Booster
O English Booster tem 3 níveis, cada um com 25 horas: Básico, Intermédio e Avançado.
Para ingressar em qualquer dos níveis é necessário ter conhecimentos de inglês.
O Nível Avançado é ótimo também para incentivar antigos alunos de nível B1+ e B2 que desistiram e que
querem refrescar a memória do inglês.
As aulas pretendem estimular o uso prático do inglês nas suas 4 vertentes (Reading, Writing, Listening,
Speaking) através de atividades criativas e práticas, sem recurso a questões gramaticais formais. Toda a
abordagem é feita mediante atividades práticas de aplicação direta destes 4 skills, através por exemplo do
uso de fotografias, filmes, textos, trailers, etc criando situações de uso real da língua em que o seu uso
estrutural, gramatical e linguístico é melhorado pela aplicação prática e audição/leitura de inglês real.
O English Booster é uma forma simples e rápida de refrescar os conhecimentos de inglês sem ter que
estudar ou usar um plano teórico.


English Coaching
Se pretende aprender ou refrescar as suas noções de inglês ao seu próprio ritmo, em horário marcado à
sua medida e com um programa elaborado especificamente para si, o English Coaching é para si.
Pegámos no conceito de Personal Trainer e adaptámo-lo ao ensino do Inglês, criando um produto que
marca a diferença por estar totalmente vocacionado de acordo com cada cliente e as suas necessidades
específicas. Assim, conseguimos obter os melhores resultados no menor espaço de tempo e da forma
mais simples possível.
Procure-nos, fale-nos do que pretende a nível da aprendizagem e/ou reciclagem da Língua Inglesa e nós
encontraremos a melhor solução para si.



Language Coaching
Para crianças/jovens com dificuldades escolares em qualquer uma das línguas que lecionamos,
proporcionamos também o serviço de Language Coaching, talhado à medida e ritmo de cada um.


Cursos Intensivos de Verão
Estes cursos intensivos decorrem nos meses de Julho e Setembro e destinam-se quer a alunos da Linda’s
School que tenham notas elevadas e para os quais seja possível transitar de ano fazendo o respectivo
curso intensivo, quer para alunos que precisem de reciclar os seus conhecimentos para transitar de ano,
bem como para alunos que não frequentam a Linda’s School durante o ano lectivo e que queiram melhorar
o seu nível de inglês aproveitando as férias para o fazerem.
Temos também cursos intensivos de Francês, Espanhol e Alemão. Para mais detalhes por favor contactenos.
Seguem-se os cursos de inglês disponíveis e respetivas cargas horárias.
A1 – (1º ano - curto): 30h + 2h testes = 32h
A1 e A1+ (1º e 2º ano): 32h + 4h testes = 36h
B1 e B1+ (4º ano e 4º ano avançado): 40h +6h testes = 46h
C1 (CAE Intensive): 60h + 12h testes = 72h
Conversação (minimo 4 alunos): 1h x 2 por semana = 8h
Aulas de Revisões: 1º, 2º, 3º, 4º ano e 4º ano avançado – 12h
Cursos Crianças JI / JII:
Opção 1 - 1h30 x 2 por semana = 12h
Opção 2 – 20h + 2h testes = 22h


Totally Translator

O Totally Translator é o nosso serviço de traduções e retroversões (Inglês/Português, Português/
Inglês, Francês/Português, Português/Francês, Espanhol/Português, Português/Espanhol e
Português/Alemão). Traduzimos todo o tipo de texto, incluindo documentos autenticados com o carimbo da
Escola. Traduzimos também livros literários ou outros.
Para além disso fazemos revisões de traduções em Inglês, Português, Francês, Espanhol e Alemão.

Totally Translator is our translation service (English/Portuguese, Portuguese/English,
French/Portuguese, Portuguese/French, Spanish/Portuguese, Portuguese/Spanish and
Portuguese/German). We translate all types of texts, including authenticated translation, stamped with our
seal. We also translate literary books and others.
We revise translations in English, Portuguese, French, Spanish and German.

