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a conseguir os seus objectivos particulares. Como aluno adulto

necessita um progresso mais rápido e o mesmo pode ser

logrado através deste método anteriormente mencionado. Os

nossos cursos resultam ser muito válidos e práticos sobretudo

se precisar aprender o idioma para o seu trabalho. Em função

da idade e do perfil seleccionamos os nossos

professores/anfitriões cuidadosamente. 

Para quem é focado o International
Language Homestays?
� ADULTOS
Um curso individual à medida em casa de um professor é

muito melhor que estar sentado numa aula com diversas

idades e níveis. O professor vai ao ritmo que o aluno

estabelece e centra-se nas suas

necessidades, além

de ajudá-lo

International Language Homestays
O que é oferecemos em International
Language Homestays?
� MORAR EM CASA DO SEU PROFESSOR
Oferecemos-lhe o modo melhor e mais rápido de aprender o

idioma que desejar. Poderá morar na casa do seu professor no

país onde se fala o idioma e receber 15, 20 ou 25 horas de

aulas particulares à semana. O curso inclui pensão completa,

alojamento, e, além disso, poderá participar de um modo

activo na vida social e familiar do seu professor/anfitrião.

� CURSOS À MEDIDA
Os cursos estão adaptados de modo individual para reflectir os

seus interesses e cobrir as suas necessidades. Posto que

é o único aluno, as aulas adaptar-se-ão ao seu ritmo.

Esta forma de aprendizagem é extremamente

eficaz, e, ao mesmo tempo, muito

económica, dado que não é preciso tanto

tempo como num centro de idiomas.

� PROCESSO DE
APRENDIZAGEM INTENSIVO 
O facto de morar na mesma casa

que o professor e praticar o

idioma constantemente faz que

a aprendizagem seja contínua

e durante todo o dia (não só

durante as aulas, mas

também durante o resto do

tempo: refeições, viagens e

actividades). Asseguramos-lhe

uns progressos muito rápidos. 

� ACTIVIDADES DE LAZER
Durante a estadia poderá usufruir de

uma grande variedade de actividades

desportivas e de lazer. Na altura de

seleccionar os nossos

professores/anfitriões temos em conta

actividades de lazer como teatro, música, ténis,

golfe, ou montar a cavalo.

• Datas – os cursos terão a duração que desejar em

qualquer época do ano, incluído o Natal e o Ano Novo.

• Idade – não existem requisitos mínimos ou máximos de

idade. 

• Idiomas e países – cursos em todo o mundo.

• Deslocamentos – possibilidade de deslocamentos

directos ida e volta à casa do professor.

• Pacote de boas-vindas – será entregue à chegada.

• Certificado e Relatório do Curso – ser-lhe-á enviado

uma vez finalizado e completado o curso.



professor também pode ser feita em função de interesses

comuns, aos que lhes será muito grato organizar actividades

nas que o aluno participe e possa compartilhar. Trata-se de

uma forma privilegiada de realizar progressos num idioma e

descobrir o país e a sua cultura em companhia.

� CURSOS COMPARTILHADOS
É possível que deseje compartilhar o curso com outra pessoa

que tenha o mesmo nível (marido/mulher, um amigo ou amiga,

familiares, etc.). Isto é possível graças ao nosso Curso

Compartilhado.

� FAMÍLIAS
Contamos com professores/anfitriões com casas suficientemente

grandes como para alojar famílias. Pode-se dar o caso de que

só um membro da família deseje dar aulas, ou talvez duas

pessoas da mesma família. Nesse caso as duas deverão ter o

mesmo nível do idioma e poderão participar no nosso

Curso Compartilhado. O resto dos membros da

família que não têm aulas poderão usufruir do

regime de alojamento. Do mesmo modo,

normalmente, contamos com um serviço

para o atendimento de crianças em casa. 

� OS MAIS JOVENS
Os nossos cursos estão

especialmente desenhados para

os mais jovens e oferecemos

um ambiente completamente

seguro no qual os pais podem

confiar plenamente o cuidado

dos seus filhos. Para os mais

jovens seleccionamos

cuidadosamente o professor/

anfitrião e as famílias onde

podem desenvolver uma relação

especial com os seus “segundos

pais”. Do mesmo modo, a selecção

é feita devido à sua capacidade de

oferecer actividades desportivas e de

lazer interessantes.

Durante o mês de Julho será possível
compartilhar o curso com um jovem de outra

nacionalidade. Esta opção é o nosso Curso de
Verão para Jovens e só será possível na Inglaterra.

Por que escolher International
Language Homestays?
International Language Homestays é a organização profissional

mais grande do mundo de cursos leccionados em casa dos

professores. Desde princípios dos anos 80 estamos a realizar

esta forma original de aprendizagem dos idiomas. Até à data,

nenhuma outra organização conta com tanta experiência neste

sistema especializado de cursos. International Language

Homestays oferece um sistema flexível e personalizado com

experiência e sensibilidade na altura de seleccionar o

professor que se adeqúe melhor às suas necessidades. 

profissional é o melhor que pode realizar. 

� IDOSOS
As pessoas reformadas agradecem a privacidade na estadia

em casas particulares e, a miúdo, sentem-se mais cómodas

com professores da sua mesma idade. A nossa grande

variedade possibilita-nos oferecer professores com idades

compatíveis em muitos lugares interessantes. A escolha do

� PROFISSIONAIS
Os nossos cursos têm um preço muito razoável e são ideais

para todos os profissionais que precisam conseguir resultados

rápidos. Para os que precisarem de um alto grau de

especialização e procuram um curso orientado para um sector

de actividade específico, pomos à sua disposição o nosso

curso Executivo Plus. Este curso é focado para profissionais da

área de negócios, bancos, marketing, finanças, Direito,

medicina, hotelaria e turismo, etc. Um curso que inclua um

ensino individualizado, alto nível de alojamento e

professores compatíveis com a

sua experiência
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Como é que funciona International
Language Homestays?
� AGÊNCIA DE RESERVAS 
A Agência de Reservas no Reino Unido é a encarregado de

tratar todos os pedidos e processar todas as reservas.

Contamos com uma equipa profissional multi-línguas com uma

grade experiência que oferece um serviço de grande qualidade. 

� ORGANIZADORES LOCAIS
O nosso sistema de Organizadores Locais, estabelecido há já

muitos anos, torna possível oferecer com êxito uma extensa

variedade de cursos de idiomas em diversos países e lugares.

Cada zona é gerida por um Organizador Local que trabalha

exclusivamente para International Language Homestays. Este

sistema único garante que possamos oferecer professores de

qualidade e seleccionar o professor adequado para cada aluno.

A supervisão pormenorizada do curso é feita desde o princípio

até o fim. Tem-se também a segurança de poder contar com

um Organizador Local que está sempre à sua disposição para

todas as dúvidas ou problemas que possam surgir, quer

através do telefone, quer deslocando-se até à casa do aluno.

� PROFESSORES
Contamos com uma grande rede de professores com diversas

especialidades que nos permite abranger todas as

necessidades desde jovens, adultos, executivos (com

professores formados nos diversos sectores do mundo dos

negócios) e reformados. Todos os nossos professores contam

com o nível de formação e experiência necessários. São

especialistas em aulas individuais e oferecem alojamento de

alto nível. Além disso, foram seleccionados pela sua

capacidade para faze-lo sentir como na sua própria casa. 

� APOIO ACADÉMICO
O êxito na aprendizagem está plenamente garantido pela

nossa equipa de directores de educação, responsáveis pela

formação personalizada dos nossos professores, facilitando-

lhes o material necessário e proporcionando-lhes o máximo

apoio académico para cada curso.

PARA TUA INFORMAÇÃÓ:

� STUDENT RESERVATIONS OFFICE
THE TOWERS, 38 HAWLEY SQUARE, MARGATE,
KENT CT9 1PH, ENGLAND

� TEL: +44 1843 227700 
� FAX: +44 1843 223377
� E-mail: info@student-reservations.co.uk 
� URL: http://www.student-reservations.co.uk


