Totally English

O conceito de Totally English tem como base a exposição total à língua, ou seja, quanto maior é o
contacto com a língua a aprender, mais fácil é a sua apreensão real e prática e melhores são os
resultados finais.
Dentro deste conceito Totally English, temos produtos para todas as faixas etárias. Em vez de termos que
viajar para longe para aumentar a exposição à língua, decidimos criar essas condições aqui bem perto,
quer em Portugal, quer em Gibraltar, facilitando o acesso a todos e criando novas propostas e estímulos
de aprendizagem e interação que muito contribuirão para o melhor aproveitamento na escola, no trabalho
e em todas as situações de uso da língua inglesa.


Creative English Workshop
Este é o nosso novo Workshop para alunos Intermédios + (B1+) a Avançados (B2, B2+, C1 e C2)
Nota: pode participar qualquer pessoa, quer seja ou não aluno na Linda's School. Caso não seja nosso
aluno(a) deve fazer o nosso teste de entrada para aferirmos se tem o nível mínimo necessário para
participar. Os alunos externos que pretendam ingressar neste workshop não requerem inscrição na Linda's
School.
Formato?
4 workshops de 2h30 cada um. Pode optar-se por fazer apenas um, mais do que um ou os 4 (10h no
total).
Quando?
*Julho e restantes períodos de interrupção letiva
*1 vez por trimestre durante o ano letivo
Nota: as datas e horários específicos serão anunciados atempadamente.
Objetivo?
Usar o inglês de forma prática e criativa, saindo do formato de programa e manual, para implementar o
que foi aprendido e expandir ainda mais o vocabulário e uso do idioma, recordar o que poderá estar
esquecido ou simplesmente para praticar de um modo diferente, dinâmico, interativo e divertido.
O que contém?
In English now:
*Creative Writing
*Creative and Critical Thinking

Communicating through various platforms (paper, digital, film, audio…) and using various art forms for
language use (literature, painting, sculpture, film, music, advertising...)
*Public Speaking and Presentation Skills
*Performing Arts
All language skills – reading, writing, listening and speaking - will be developed in a creative way, allowing
participants to expand their vocabulary further, as well as use English in various ways that stimulate not
only language development in fun and challenging ways, but also critical thinking, pesonal communications
skills and interaction with others. This workshop can be attended either in full format or partially, since each
two hour and half session is independent from the other sessions.
It is an excellent way to boost your English through hands-on practice, expanding the language and
keeping it alive, as well as becoming a better public speaker and developing your creative skills.


Totally English Kids
Para crianças dos 5 aos 11/12 anos temos 2 propostas, em datas a marcar no calendário letivo anual (por
favor consulte o botão agenda). Esta atividade está aberta a alunos da Linda’s School bem como a alunos
externos. Os alunos desta escola beneficiam de um desconto. O Story Spot é gratuito para alunos da
Linda’s School.




Story Spot: é uma sessão de 1h30 em que são lidas uma ou várias histórias em inglês, com
recurso à mímica e dramatização, à visualização de imagem, à interação do grupo e à expressão
artística, para que todos compreendam a história e expandam o seu vocabulário em inglês de
forma lúdica e muito eficaz. (mínimo: 6 participantes)
English Cultural Playground: Trata-se de uma tarde (duração de cerca de 4 horas)
exclusivamente dedicada ao inglês. Durante esta tarde as crianças têm experiências no exterior (ao
ar livre ou noutros locais de interesse), com uma abordagem temática. É uma espécie de visita de
estudo em inglês. Isto permite-lhes utilizar a língua em situações reais, em contextos urbanos ou
rurais, englobando todo o vocabulário e formas de expressão necessários para cada tema. Esta
tarde especial inclui um piquenique (dentro ou fora, dependendo das condições climatéricas).
(mínimo: 6 participantes)


Totally English Teens
Para jovens dos 12/13 aos 17 anos temos também algumas propostas a agendar no calendário letivo ou a
programar por interesse de um grupo específico. Geralmente separamos os grupos por duas faixas etárias
(12/13 aos 15 anos e 15/16 aos 17 anos), quer pelo nível de conhecimentos de inglês, quer pelos
interesses que nestas idades tendem a variar bastante. Algumas destas atividades são abertas a todos os
jovens, quer sejam ou não alunos da Linda’s School, outras são apenas para alunos da Linda’s School.
Temos também módulos de reciclagem/aprendizagem nas férias (cursos intensivos) e programas de fim
de semana.


Field Trip: Esta é uma atividade com a duração de cerca de 4 horas com uma vivência externa, do
interesse dos jovens participantes e cuja interação se passa em inglês. Os locais a visitar e as
datas são fixados na Agenda letiva. Estes Field Trips destinam-se a alunos da Linda’s School.



Totally English Weekend Teens Estes Weekends são vivências de 3 dias, em local a definir e
com atividades de desenvolvimento criativo, físico, interativo e das capacidades e sensibilidades
gerais dos jovens enquanto indivíduos e enquanto pertencentes a um grupo. Para além de lhes
serem proporcionadas experiências de desenvolvimento enquanto seres humanos completos, tudo
se passa em inglês. É como se estivessem num país de expressão inglesa durante alguns dias,
mas sem precisarem de viajar. Estes programas são agendados ao longo do ano letivo e o
programa específico será revelado atempadamente. Neste âmbito temos um fim pacote de fim de
semana cultural e educativo em inglês em Tomar e outro em Gibraltar e Tarifa (mínimo: 12
participantes).


Totally English Adults
Para adultos temos várias propostas de Totally English, incluindo os Cursos Modulares, sobre os quais
pode encontrar informação no final desta página.
Das restantes propostas que aqui se apresentam, algumas estão agendadas no calendário letivo e
outras poderão ser marcadas especificamente para um grupo (mínimo: 6 participantes).


Totally English Weekend: Esta proposta é adequada para quem tenha necessidade de reciclar
os seus conhecimentos de inglês para uma viagem ou para qualquer situação em que necessite do
inglês brevemente, ou até mesmo simplesmente pelo gosto de desenvolver mais capacidades de
comunicação em língua inglesa. Trata-se de um fim-de-semana residencial, em Tomar, onde se
incluem atividades de reciclagem da linguagem escrita e oral apropriada a situações reais, e
atividades de lazer e desenvolvimento humano e até de atividade física, todas elas em inglês.
Desde que se inicia o fim-de-semana, até que termina, apenas se comunica em inglês,
independentemente do nível inicial da pessoa inscrita. Através da exposição contínua à língua,
pretende-se ativar zonas do cérebro onde está armazenada toda a informação necessária mas que
se encontram adormecidas até que sejam estimuladas de novo. Esta proposta aparece no nosso
calendário anual de atividades e pode também ser organizada para um grupo específico com
necessidades específicas – ou seja, podemos fazer um programa à medida das suas
necessidades, quer se trate de uma empresa ou de um grupo de particulares.



Totally English Tea/Lunch/Dinner: Juntámos o útil ao agradável e concebemos estes
momentos de convívio em inglês, onde proporcionamos a oportunidade de interagir com várias
pessoas de expressão inglesa. São uma espécie de Tertúlias Temáticas em inglês. Por favor veja a
agenda de atividades para saber qual é o próximo Totally English Tea, Lunch ou Dinner e venha
conviver connosco… em inglês. Podemos também marcar um destes momentos especificamente
para um grupo.


Totally English Business
Esta proposta destina-se a Empresas que procurem um trabalho inovador na área do ensino do inglês,
com cursos feitos à medida das necessidades da empresa e dos seus funcionários, para situações
gerais de aquisição de competência em inglês e para situações específicas e/ou pontuais de treino
intensivo para congressos, viagens, etc.
Temos professores qualificados, criativos e competentes que se podem deslocar à sua empresa, em
horários e datas a combinar entre a escola e a empresa, bem como propostas em regime residencial
que incorporam atividades específicas de desenvolvimento e melhoria de competências na língua

inglesa, bem como team-building, atividades motivacionais, de gestão de tempo, gestão emocional e
gestão de stress … em inglês.
Por favor veja também a rubrica Cursos Modulares no final desta página.


Totally English Business Module: Como o nome indica, trata-se de um módulo de 15 a 25
horas, dependendo das necessidades da empresa, com conteúdos adequados, em datas e
horários a combinar. Para aferir o grau geral dos formandos e que conteúdos é necessário abordar,
é feita uma primeira assessoria e avaliação geral, e só depois é elaborado o curso.



Totally English

Business Weekend: Funciona de forma similar ao programa Totally English

Weekend para Adultos (por favor ver acima), mas neste caso incluirá o ensino e aprendizagem dos
conteúdos necessários à situação prática que a Empresa apresente (viagem de negócio,
congresso, visita de uma equipa de clientes ou outro grupo de estrangeiros à empresa, etc). Como
se menciona acima, também se poderá elaborar um programa de fim de semana que inclua gestão
emocional, gestão de tempo, gestão de stress, team-building e outros elementos de
desenvolvimento pessoal e de grupo, tudo em inglês. Estes Totally English Weekends para
Empresas são marcados com a Empresa, após reunião de aferição das necessidades da mesma.



Totally English Business Tea/Lunch/ Dinner: Um lanche, almoço ou jantar com o pessoal da
Empresa e convidados de expressão inglesa, em que só se fala inglês, em local, data e hora a
definir pela Escola e Empresa em conjunto.



Totally English Conversation Refresh: Uma atividade de 3 horas em que se faz um
brainstorming de situações de role-play para casos práticos que a Empresa necessite de estimular
junto dos seus funcionários ou quadros superiores.



Por favor consulte também no nosso site www.institutolindaschool.com o item Focus School para
Workshops de Desenvolvimento Humano em português e inglês.


Cursos Modulares Totally

English:

Os cursos modulares têm como público alvo adultos ou empresas que procurem cursos de inglês em
formato intensivo, que não lhes tomem muito tempo e onde ainda assim adquiram as competências
necessárias em cada nível. Os cursos modulares têm conteúdos similares, contudo com algumas
diferenças mediante o público alvo (público em geral ou empresas) a que se destinam.
Número mínimo de alunos por classe:6

Nível Básico – A1 do QECRL:
O Nível Básico destina-se a adultos com conhecimentos mínimos de inglês, ainda que possam não ser
conhecimentos formais. Sendo a Língua Inglesa a dita Língua Franca, todos nós estamos mais ou menos
expostos a ela, quer seja através da televisão, quer da música ou até do contacto com turistas. Tiramos o
melhor proveito desse conhecimento básico e ampliamo-lo exponencialmente de forma a permitir aos
alunos construir um discurso em língua inglesa que lhes permita interagir eficazmente, ainda que de forma
básica, nesta língua.

Transpondo este Nível para a correspondência aos nossos cursos anuais, diríamos que equivale ao 1º
ano.
3 Módulos – 1 momento de avaliação formal no final de cada módulo; média final é a soma da avaliação
contínua e da prova final de cada módulo.
Todos os módulos têm a carga horária de 20 horas.
Nível Intermédio - A2 do QECRL:
Apenas podem frequentar este nível alunos que efetuem o teste de aferição dos seus conhecimentos e
nele obtenham aproveitamento, ou os alunos que tenham completado com sucesso o nível básico.
Este Nível corresponderia a um ano intermédio de nível de 2º/3º ano, no que concerne aos cursos anuais.
3 Módulos – 1 momento de avaliação formal no final de cada módulo; média final é a soma da avaliação
contínua e da prova final de cada módulo.
Todos os módulos têm a duração de 25 horas cada.
Nível Avançado - B1 do QECRL:
Apenas podem frequentar este nível alunos que efetuem o teste de aferição do seu nível e nele obtenham
aproveitamento, ou os alunos que tenham completado com sucesso o nível intermédio.
Este nível corresponderia ao nível médio (4º ano)
3 Módulos - 1 momento de avaliação formal no final de cada módulo; média final é a soma da avaliação
contínua e da prova final de cada módulo.
Todos os módulos têm a duração de 25 horas cada.

