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Idioma e lazer, em outras palavras.

Nossa missão é proporcionar o ambiente perfeito para que 
nossos alunos aprendam e pratiquem o idioma enquanto 
apreciam as características e a cultura de cada país.
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Razões para você escolher LAL

Um lugar para ficar 
a poucos metros de 
onde vai estudar

Residência no local, Cidade do Cabo ↑

lalschools.com

Por que escolher a LAL?
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Relaxe: o seu quarto pode estar 
a minutos da escola.  

Em Londres, Cidade do Cabo, Gozo e Fort Lauderdale 
temos alojamento no mesmo local que a escola. Em 
Malta e Torbay, nossas próprias residências estão a uma 
curta distância a pé.

Hunters Lodge, Torbay  ↑

La Quinta Inn, Fort Lauderdale ↑

Residência Migiarro, Gozo ↑

Residência no local, Londres ↑

Day's Inn, Malta ↑

Residência fora do local, Cidade do Cabo ↑

Residência Grosvenor Hall, Londres↑

facebook.com/lalschools instagram.com/lalschools
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Razões para você escolher LAL

Excelentes instalações
feitas para você

Lounge, Malta ↑

lalschools.com

Por que escolher a LAL?
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Nossas escolas são projetadas 
para estudo e socialização.

Nós modernizamos nossas escolas com mais tecnologia nas 
salas de aula, e até mesmo melhores instalações. Em Fort 
Lauderdale e Cidade do Cabo nós temos piscinas, e todas 
as nossas escolas possuem áreas de socialização, onde você 
pode relaxar, estudar e interagir com seus colegas, desde 
lounges, cozinhas e salas de computadores.

↑ Classe Multimídia, Torbay

Piscina, Fort Lauderdale ↑

Lounge, Londres ↑

Cozinha para os estudantes, Boston ↑

Jardim da escola, Torbay ↑

Restaurante escola, Cidade do Cabo ↑

Sala de estar e café, Torbay ↑

Ì

facebook.com/lalschools instagram.com/lalschools
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Razões para você escolher LAL

Todos os dias
à sua disposição

lalschools.com

Por que escolher a LAL?
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Do início ao fim, estamos 
aqui para ajudá-lo.  

Podemos buscá-lo no aeroporto, ofereceremos uma 
recepção calorosa em nossas escolas, ajudaremos você 
a explorar o destino e estamos sempre disponíveis caso 
você precise de ajuda. Além disso, o nosso portal de 
aprendizagem online está aberto 24 horas por dia. A LAL 
está com você durante todas as etapas de sua viagem.

Grandes eventos de boas-vindas ↑

Os funcionários estão de plantão 24 horas por dia↓

Podemos buscá-lo no aeroporto↑

LAL Advantage
Todo aluno de inglês na 
Inglaterra, África do Sul e EUA 
tem livre acesso ao nosso portal 
de aprendizagem online. Ele está 
repleto de aulas extras, dicas e 
informações sobre as escolas. O 
LAL Advantage é disponibilizado 
logo após a reserva, e permanece 
disponível por três meses após a 
sua estadia.

Podemos levá-lo em divertidas excursões↑

facebook.com/lalschools instagram.com/lalschools
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Razões para você escolher LAL

Cursos específicos
e diferenciados 

Sala de Aula Itinerante 'Travelling Classroom', Cidade do Cabo ↑

Por que escolher a LAL?



11LAL Cursos Para Adultos 2017facebook.com/lalschools

Seja um preparatório para  universidade, para 
a aviação ou em um safari: A LAL tem cursos 
exclusivos para você.
Sim, nós oferecemos Inglês Geral. Mas também oferecemos alguns 
cursos surpreendentemente diferentes. Se você quer se tornar um 
piloto, aprender Inglês entre os animais ou dar o próximo passo para 
a Universidade, a LAL tem um curso para você.

Acesso para Universidades
Oferecemos curso preparatório para 
a Universidade de Lynn, na Flórida, e 
através da INTO, rotas para uma grande 
variedade de universidades no Reino 
Unido e nos EUA também. 
 
A LAL também é capaz de oferecer 
UCAS, aconselhamento e informações 
sobre as universidades do Reino Unido. 
Você será capaz de discutir suas metas 
educacionais com conselheiros UCAS 
altamente qualificados e treinados, que 
irão ajudá-lo a entrar na universidade de 
sua escolha.

Treinamento de Professor
Temos treinado pessoas para ensinar 
Inglês para estrangeiros por quase 20 
anos, e oferecemos uma variedade 
de cursos, incluindo o Cambridge 
English CELTA para novos professores 
e o diploma DELTA avançado.
 
Nós também administramos cursos 
de treinamento e reciclagem para 
professores estrangeiros de Inglês, 
que são ideais se você deseja 
melhorar suas habilidades em sala 
de aula.

Travelling Classroom
Aprenda Inglês enquanto viaja 
pela África em um safari. A 'Sala de 
Aula Itinerante' é uma experiência 
única. Temos aulas de inglês formais 
durante o curso e um professor 
LAL experiente estará sempre à 
disposição para a aprendizagem 
informal, seja em uma praia ou 
em plena vista de uma manada de 
elefantes. Nosso guia qualificado 
irá levar os alunos para cada nova 
aventura.

Cursos Específicos
A maioria das nossas escolas oferecem 
cursos de inglês especializados que 
focam nos requisitos linguísticos 
específicos para uma série de carreiras. 
Desde Viagens e Turismo em um dos 
principais centros turísticos da Grã-
Bretanha até Inglês para Direito em 
uma das cidades mais acadêmicas da 
América, combinamos os cursos e os 
locais cuidadosamente para aproveitar 
ao máximo a experiência na área.  

Nossos cursos de especialização incluem:
• ICAO nível 4 Inglês para Aviação
• Direito
• Finanças & Negócios
• Marketing
• Medicina
• Engenharia
• Cultura Britânica
• Viagens e Turismo

Nós também podemos adaptar Aulas 
Particulares para atender às necessidades 
especializadas de qualquer aluno e 
organizar aulas em grupo especializados.

instagram.com/lalschools
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Razões para você escolher LAL

Aprenda Inglês
em dois destidos

Por que escolher a LAL?
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Otimize seu tempo e estude 
em dois destinos da LAL.

Em dúvida sobre dois destinos? A LAL pode te ajudar. 
Você pode estudar em dois destinos diferentes e 
vivenciar culturas e estilos de vida diferentes na mesma 
viagem (Inglaterra/Malta/USA).

Escolha entre a LAL Torbay, LAL Londres, IELS Malta ou LAL Boston, LAL Fort Lauderdale 
com mínimo de quatro semanas em cada destino e pague somente uma taxa de 
matrícula.

Seja esperto e economize seu dinheiro! 
• Fique no mínimo 12 semanas e ganhe os traslados.
• Reserve 24 semanas ou mais na Inglaterra e Malta e ganhe um bônus de até 

300EUR no vôo entre Malta e Heathrow! (Verifique os termos e condições)
• Reserve 24 semanas ou mais nos EUA, com mínimo de 12 semanas em cada escola 

e ganhe seu vôo entre Boston e Fort Lauderdale. (Verifique termos e condições)
• 50% de desconto na taxa de matrícula e acomodação por escola.
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Nossos cursos

Os professores são muito gentis e 
pacientes...
Eu aprendi um monte de coisas e conheci pessoas 
incríveis. Foi uma grande experiência, porque 
você pode aprender a língua e conhecer outras 
culturas. As salas de aulas não são cheias de 
pessoas e por isso você pode falar e melhorar o 
seu inglês com facilidade.
Soraya Bourdin, Martinica

General English
Aulas por semana: 20 (15 horas)

Horário da aula: Manhãs ou tardes

Tamanho máx. da classe: 6-15 alunos

Duração do curso: 1 semana +

Níveis: Todos os níveis

Disponível em: Todas as escolas LAL

Private Tuition
Aulas por semana: 2 + (1.5 horas +)

Horário da aula: Manhãs ou tardes

Tamanho máx. da classe: 1-2 alunos

Duração do curso: 1 semana +

Níveis: Todos os níveis

Disponível em: Todas as escolas LAL

Intensive English
Aulas por semana: 30 (22.5 horas)

Horário da aula: Manhãs e tardes

Tamanho máx. da classe: 6-15 alunos

Duração do curso: 1 semana +

Níveis: Todos os níveis

Disponível em: Todas as escolas LAL

Meu Curso Intensivo de Inglês ...
... cobriu todos os elementos básicos na parte 
da manhã, porém, logo depois, as aulas no 
período da tarde foram mais específicas e 
sofisticadas, misturando alunos de outras 
classes. Os professores possuem um bom inglês 
britânico e as aulas tiveram, em sua maioria, um 
bom tamanho (menos de 10) durante a minha 
estadia de 3 semanas.
Marcel Schott, Alemanha

Este curso é para estudantes que desejam 
se comunicar de maneira eficaz em 
situações diárias e ganhar uma sólida 
compreensão dos princípios da língua 
inglesa.

Cursos de inglês

Este curso adiciona 7,5 horas extras de 
inglês ao curso principal, com aulas extras 
à tarde.

As aulas particulares são uma excelente 
oportunidade para trabalhar suas áreas 
específicas de interesse no estudo do 
inglês, ou para se concentrar em algumas 
das suas áreas de maior necessidade.

Desde Inglês Geral para a vida cotidiana até cursos 
preparatórios para exames avançados, ou até mesmo 
formação de professores, temos a certeza de que há algo 
para você.
 
As aulas de inglês são o coração do nosso negócio, e nós 
temos experiência de mais de 35 anos no ensino de inglês 
como língua estrangeira. Nossos professores são qualificados 
para adaptar nossas lições para que elas se tornem 
envolventes e dinâmicas, atendendo as necessidades de cada 
aluno.

Para o dia-a-dia

English for 30/40+
Aulas por semana: 20 (15 horas)

Horário da aula: Manhãs ou tardes

Tamanho máx. da classe: 10 alunos

Duração do curso: 1 semana +

Níveis: Todos os níveis

Disponível em: Todas as escolas LAL

O mesmo que o Inglês geral, mas com a 
garantia que você vai estudar com alunos 
no mesmo perfil de idade que o seu. Em 
Malta, o curso para pessoas com mais de 
40 inclui um programa de atividades.



TOEIC
Aulas por semana: 20-30 (15-22.5 horas)

Horário da aula: Manhãs ou tardes

Tamanho máx. da 
classe:

10 alunos

Duração do curso: 2 semanas

Níveis: B1 +

Disponível em: Londres, Torbay, Malta, Boston, 
Fort Lauderdale

Um exame de inglês mundialmente 
reconhecido, que testa a capacidade de 
usar o inglês em um ambiente de trabalho 
internacional. Organizações em todo o 
mundo usam este teste para avaliar a 
capacidade de comunicação em inglês de 
funcionários em potencial.
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Eu tive professores ótimos e 
experientes ...  
... E as lições interessantes facilitaram os 
estudos e me levaram a grandes resultados. 
Agora sinto-me confiante no mundo moderno e 
tenho boas oportunidades de carreira.
Eugenia Kozhevnikova, Rússia

Exames de Cambridge
Aulas por semana: 30 (22.5 horas)

Horário da aula: Manhãs e tardes

Tamanho máx. da 
classe:

10 alunos

Duração do curso: 6 or 10 semanas

Níveis: FCE B1, CAE B2, CPE C1

Disponível em: London, Torbay, Malta, Cidade 
do Cabo, Boston, Fort Lauderdale

TOEFL
Aulas por semana: 20-30 (15-22.5 horas)

Horário da aula: Manhãs ou tardes

Tamanho máx. da 
classe:

10 alunos

Duração do curso: 4 semanas +

Níveis: B1 +

Disponível em: Cidade do Cabo, Boston, Fort 
Lauderdale

IELTS
Aulas por semana: 30 (22.5 horas)

Horário da aula: Manhãs e tardes

Tamanho máx. da 
classe:

10/12 alunos

Duração do curso:4 semanas +

Níveis: B1 +

Disponível em: Londres, Torbay, Malta, Cidade 
do Cabo, Boston

Os certificados de inglês de Cambridge 
podem ser usados como prova 
de proficiência para admissão na 
universidade, imigração ou emprego na 
maioria dos países de língua inglesa.

Se você estiver se inscrevendo para um curso 
de ensino superior no Reino Unido, Austrália, 
Nova Zelândia e Canadá, o IELTS pode muito 
bem ser um requisito de entrada.

A rota para uma entrada bem sucedida em 
muitas universidades norte-americanas é 
uma alta pontuação no TOEFL. Ele também 
é reconhecido mundialmente como uma 
qualificação para a entrada em instituições 
acadêmicas selecionadas.

Preparação para exames

Benefícios da estadia mais longa
Inglês Geral e Intensivo podem ser estudados por até 48 
semanas nas escolas LAL, sujeitos a restrições de visto. Os 
alunos que estudam durante 8 semanas ou mais receberão 
tutoriais regulares em todas as nossas escolas. 
 
Para os cursos de mais de 8 semanas em Malta e mais de 21 
semanas em Londres, Torbay, Cidade do Cabo, Boston e Fort 
Lauderdale, há benefícios adicionais: oferecemos traslado 
do aeroporto na chegada; testes e relatórios de progresso; e 
tutores dedicados para ajudar a planejar seu tempo de estudo.



Eu me sinto pronto para fazer e 
passar em meu teste TOEFL ... 
... Graças a quatro semanas de trabalho 
intensivo. Nossos professores se certificaram 
de que nós sabíamos tudo sobre o teste TOEFL 
e nos deram um feedback específico sobre o 
nosso progresso e proficiência.  
Julien Schnellmann, Suíça
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Nossos cursos

Inglês para Negócios Experiência de trabalho
Aulas por semana: 20 (15 horas)

Horário da aula: Manhãs ou tardes

Tamanho máx. da 
classe:

10-15 alunos

Duração do curso:2 semanas +

Níveis: B1 +

Disponível em: Londres, Torbay, Malta,  
Cidade do Cabo

Acho que é muito útil para a minha 
carreira como advogado ... 
... lidar com leis empresariais e contratos 
comerciais. Eu enriqueço meu vocabulário e 
obtenho um conjunto adicional de informações 
centradas em questões de negócios, tais 
como negociação, como lidar com falhas de 
comunicação, estruturação de e-mails e etc. Os 
professores se adaptam aos interesses dos alunos.
Jana Šetřilová, República Checa

Eu vim aqui para um estágio ...
por isso fiz o curso de Inglês Geral de manhã 
e trabalhei nas instalações, com o restante da 
equipe, no período da tarde. Os professores são 
muito simpáticos e eu aprendi muito durante 
meus estudos e trabalho. Eu recomendo esta 
experiência para quem quiser passar um 
esplêndido verão!
Dominika Kolesova, Eslováquia

Oferecemos um programa dedicado no 
qual ensinamos conhecimentos linguísticos 
adequados para o mundo da comunicação 
empresarial internacional, como 
apresentações, reuniões e negociações. Nós 
também podemos adaptar aulas particulares 
às necessidades específicas para cada ramo 
de trabalho, e oferecemos experiência de 
trabalho.

Intensive Business
Aulas por semana: 30 (22.5 horas)

Horário da aula: Manhãs e tardes

Tamanho máx. da classe: 6 alunos

Duração do curso: 1 semana +

Níveis: B1 +

Disponível em: Torbay

General English + Business
Aulas por semana: 20 GE + 10 Business 

(22.5 horas)

Horário da aula: Manhãs e tardes

Tamanho máx. da classe: 12-15 + 6 alunos

Duração do curso: 1 semana +

Níveis: B1 +

Disponível em: Londres, Torbay, Cidade 
do Cabo

Business English
Aulas por semana: 20 (15 horas)

Horário da aula: Manhãs ou tardes

Tamanho máx. da classe: 6 alunos

Duração do curso: 1 semana +

Níveis: B1 +

Disponível em: Torbay, Malta, Gozo, 
Boston, Fort Lauderdale

Para a sua carreira

Business + Afternoon English
Aulas por semana: 20 Business + 10 GE 

(22.5 horas)

Horário da aula: Manhãs e tardes

Tamanho máx. da classe: 6 + 12 alunos

Duração do curso: 1 semana +

Níveis: B1 +

Disponível em: Fort Lauderdale
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Treinamento de professor

O DELTA me ajudou a me 
desenvolver como professora ...
... Ganhar conhecimento e visão mais profundos, 
e ampliou meus horizontes. O curso foi difícil, 
mas bem organizado e valeu a pena, já que 
ele me deu muito mais do que uma profunda 
compreensão do que significa ser um professor . 
Annabelle Gauci Borda

CELTA
Obtenha uma qualificação para o ensino de 
inglês que é reconhecida em todo o mundo! 
O curso Cambridge CELTA é projetado para 
pessoas com pouca ou nenhuma experiência 
de ensino do inglês.

Formação Internacional de 
Professores
Cursos em grupos personalizados para 
professores de inglês e aqueles que ensinam 
disciplinas nucleares em inglês nos níveis 
primário, secundário e terciário.

DELTA
O Curso DELTA Cambridge é destinado a 
professores de inglês com pelo menos dois 
anos de experiência de ensino que desejam 
ampliar seus conhecimentos e habilidades.

Aulas por semana: Variable

Horário da aula: Manhãs e tardes

Tamanho máx. da classe: 12 alunos

Duração do curso: 4 - 20 semanas

Níveis: C1+

Disponível em: Torbay, Malta

Aulas por semana: 20 (15 horas)

Horário da aula: Manhãs e tardes

Tamanho máx. da classe: 8 alunos

Duração do curso: 19 semanas

Níveis: C2+

Disponível em: Torbay, Malta

Aulas por semana: Variable

Horário da aula: Manhãs e tardes

Tamanho máx. da classe:12 alunos

Duração do curso: Variable

Níveis: B1+

Disponível em: Torbay

Para fins específicos
Finance & Business

Aulas por semana: 20 (15 horas)

Horário da aula: Manhãs ou tardes

Tamanho máx. da classe: 12 alunos

Duração do curso: 2-8 semanas

Níveis: B1+

Disponível em: Londres, Boston

Para ambientes comerciais e financeiros. 
Desenvolva as habilidades necessárias para 
analisar relatórios e avaliar o desempenho 
da empresa. Aprenda a escrever relatórios e 
apresentar dados de forma clara.

Law

Aulas por semana: 20 (15 horas)

Horário da aula: Manhãs ou tardes

Tamanho máx. da classe: 12 alunos

Duração do curso: 2 semanas

Níveis: B1+

Disponível em: Londres, Cidade do 
Cabo

Um curso de Inglês Internacional para 
profissionais da área de Direito, adequado 
para aqueles que trabalham em um 
ambiente de direito comercial ou para 
aqueles que se preparam para o exame ILEC.

Aviation: ICAO level 4

Aulas por semana: 20 (15 horas)

Horário da aula: Manhãs ou tardes

Tamanho máx. da classe: 10 alunos

Duração do curso: 10 semanas

Níveis: B1+

Disponível em: Fort Lauderdale

Para os alunos que desejam atingir os 
requisitos de proficiência ICAO Nível 4, Inglês 
Geral e Inglês para o ambiente de trabalho 
da aviação, incluindo fraseologia R/T.

Travel & Tourism

Aulas por semana: 20 (15 horas)

Horário da aula: Manhãs e tardes

Tamanho máx. da classe: 12 alunos

Duração do curso: 2 semanas

Níveis: B1+

Disponível em: Torbay

Cursos específicos que visam trabalhos de 
Recepção/Frente, Operadores de Tours/Guias, 
Equipe de Acolhimento e etc., que podem se 
beneficiar com as nossas ofertas sob medida.

Medical English

Aulas por semana: 20 (15 horas)

Horário da aula: Manhãs ou tardes

Tamanho máx. da classe: 12 alunos

Duração do curso: 2-8 semanas

Níveis: B1+

Disponível em: Torbay, Boston

Para ajudar estudantes de medicina e 
profissionais a se comunicarem de forma 
clara e precisa com colegas e pacientes. 
Construa um vocabulário especializado e 
estude situações reais.  

Marketing

Aulas por semana: 20 (15 horas)

Horário da aula: Manhãs ou tardes

Tamanho máx. da classe: 12 alunos

Duração do curso: 2 semanas

Níveis: B1+

Disponível em: Cidade do Cabo

Ideal para alunos e profissionais de 
marketing ou de negócios, utilizando textos 
autênticos e empresas reais para apresentar 
linguagem e terminologia atualizadas e 
completas. 

British Culture

Aulas por semana: 20 (15 horas)

Horário da aula: Manhãs ou tardes

Tamanho máx. da classe: 12 alunos

Duração do curso: 2 semanas

Níveis: B1+

Disponível em: Londres

Perfeito para professores de inglês que desejam 
adicionar contexto cultural às suas aulas ou 
para quem deseja uma compreensão mais clara 
da cultura e do estilo de vida britânicos ou 
para quem quer conhecer mais sobre a vida no 
Reino Unido.

Engineering

Aulas por semana: 20 (15 horas)

Horário da aula: Manhãs ou tardes

Tamanho máx. da classe: 10 alunos

Duração do curso: 2-8 semanas

Níveis: B1+

Disponível em: Fort Lauderdale

Para desenvolver as habilidades de 
comunicação e conhecimento do inglês 
especializado para o campo da engenharia, 
para se comunicar de maneira mais eficaz 
com colegas e clientes.
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Comece um curso de idiomas na LAL 
com uma oferta condicional para um 
programa universitário INTO.
 
A LAL dará apoio durante todo o processo 
de inscrição e a equipe acadêmica da LAL 
irá garantir que nossos alunos estejam bem 
preparados para o primeiro dia no campus.
 

Benefícios de escolher um programa LAL/INTO de Inglês e Caminhos 
para Universidades: 
• Apoio personalizado desde a inscrição até 

a graduação e além
• Processos de inscrição fáceis de seguir
• Aulas de inglês especializadas com a LAL
• Apoio pessoal para chegar aos requisitos 

linguísticos do nível universitário (os 
níveis podem variar, dependendo da 
universidade escolhida)

• Uma rede de qualidade de universidades 
de classe mundial, mais de 650 
graduações diferentes de 19 parceiros 
universitários no Reino Unido, EUA e Ásia.

• Excelente sucesso de alunos com a 
progressão da universidade assegurada

• Status de aluno universitário completo 
com acesso às instalações do campus 
uma vez que os estudantes começam o 
programa de base

• Uma ampla variedade de cursos, incluindo 
graduação inovadora e mestrados

• Altos padrões acadêmicos com cursos 
controlados pela universidade

• Ensino excelente e proporção 1:9 de 
professor/aluno em todas as universidades 
da rede.

lalschools.com

Preparação para a Universidade

Com a INTO como parceira, os Centros de Idiomas LAL oferecem 
um caminho para o Ensino Superior em inúmeras universidades de 
qualidade. Depois de alcançar o nível de inglês exigido com a LAL, 
os alunos irão iniciar um programa de preparação acadêmica em 
um campus universitário parceiro da INTO e então progredir para a 
Graduação ou Pós-Graduação.

Nossos cursos

Universidades Parceiras da INTO
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Bridge Programme para os alunos de pontuação 50-71 no TOEFL ou 4,0 - 6,0 no IELTS:
• Totalmente matriculados na Universidade 

Lynn, estudando dois cursos de nível 
universitário por semestre ao lado de 
alunos universitários americanos

• Alojamento no local
• Campus incrível com instalações 

modernas
• Professores altamente qualificados que 

possuem pelo menos um diploma de 
Mestrado 

• Uma experiência de aprendizagem ao 
estilo universitário com tutoriais 
individuais, aulas de resolução de 

problemas, clínicas de revisão, workshops 
e apresentações 

• Classes pequenas com menos de 15 
alunos por turma. 

• Um currículo acadêmico altamente 
intensivo de 18 horas de aula por semana, 
2 horas de auto avaliação dirigida e pelo 
menos uma hora de estudo privado 
requerido para cada hora de aula 

• Aprenda disciplina e as técnicas para o 
estudo independente, que é parte 
integrante de seu sucesso na universidade

• Avaliação pessoal regular é uma 
característica fundamental do programa 
que inclui testes regulares, feedback do 
professor e um relatório formal no final de 
cada semestre.

A LAL é parceira da Universidade Lynn, em Boca Raton, EUA. 
Alunos matriculados no Lynn University ESOL Bridge Programme 
vivenciam uma experiência genuína no campus universitário ao 
receber apoio acadêmico individual concebido para equipar os 
alunos com as habilidades de estudo essenciais para o sucesso em 
um dos muitos programas de graduação da Lynn.
 
A Universidade Lynn tem:
• turmas pequenas
• os alunos moram no campus e desfrutam 

de todos os aspectos da vida universitária
• Corpo docente que atua como assessores
• localização inigualável no sul da Flórida, 

perto de três aeroportos internacionais

A Universidade Lynn possui alunos 
de 93 países e 44 estados. 25% do 
corpo discente Lynn são estudantes 
internacionais, o maior percentual de 
qualquer universidade do sudeste dos 
Estados Unidos.

 
Turmas pequenas, atenção individualizada 
e professores acessíveis são as 
características de aprendizagem na Lynn. 
Até mesmo o campus exuberante e verde 
é compacto; um passeio casual pode 
levá-lo a qualquer lugar, não importa onde 
você estacione ou more. Nossos lagos de 
água doce, fontes e pátios fazem com que 
todos os dias no campus pareça o paraíso. 
 
Não há grandes salas de aula ou auditórios 
cheios de estudantes. A população 
estudantil da Lynn fica bem no meio das 

28 faculdades particulares e universidades 
na Flórida. Não é pequena demais, nem 
grande demais - apenas ideal.

Cursos de graduação
• Publicidade e Relações Públicas              
• Estudos americanos
• Biologia
• Administração de Empresas
• Especialização em Gestão de Aviação
• Especialização em Gestão de Moda
• Especialização em Gestão Geral
• Especialização em Negócios Internacionais
• Especialização em Marketing
• Comunicação, Mídia e Política
• Justiça Criminal
• Drama
• Grades de ensino fundamental K - 6

• Especialização em Pré-escola / Primário 
(Idade 3 - Grau 3) 

• Especialização em Educação Especial
• Inglês
• Cinema
• Design Gráfico
• Gestão Hoteleira
• Serviços Humanos
• Ilustração/Animação por computador
• Relações Internacionais
• Artes Liberais
• História/Especialização em Relações 

Internacionais

• Especialização em Humanidades
• Especialização em Filosofia
• Jornalismo Multimídia
• Composição Musical
• Fotografia
• Psicologia
• Rádio, Televisão e Mídias da Internet
• Gestão do Esporte



Nossa garantia de aprendizagem
Nós temos certeza que a nossa metodologia de ensino e as oportunidades de 
aprendizagem permitirão que você alcance os seus objetivos. Nós certificamos que 
todos os alunos estejam em uma sala de inglês do nível correspondente, através de 
um teste de nivelamento no seu primeiro dia de aula. Se você não progredir como 
esperado, você receberá uma assistência para garantir o seu sucesso sem nenhum 
custo adicional. Nós garantimos que você alcançará os seus objetivos de aprendizagem 
dentro do número de semanas abaixo, caso que: 

Classificações 
de nível

Nossos cursos
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• Você compareça em todas as suas aulas 
• Você participe integralmente em todas as 

tarefas e atividades em sala de aula.  
• Faça todas as lições de casa 
• Você use cada oportunidade para praticar 

inglês fora da sala de aula. 
• Você tenha capacidade linguística adequada.

LAL classificações de nível tradicional CEF Progresso típico através de níveis, com estudo contínuo. Cambridge IELTS TOEFL

Post-advanced
Você pode expressar-se 
espontâneamente, fluentemente 
e precisamente e diferenciar fina 
nuances de significado em uma 
gama de situações complexas

C2 CPE

7

Advanced
Você é capaz de utilizar as 
estruturas da língua com 
facilidade e fluência com 
lapsos menores em exatidão e 
adequação

C1 CAE 110 
-

120
6

Upper-intermediate
Você é capaz de lidar com confiança 
com as principais estruturas da língua 
e de demonstrar conhecimento de 
uma gama adequada de vocabulário 
e uso adequado de estratégias 
comunicativas.

B2 FCE 87 
-

109

5

Intermediate
Você consegue comunicar-se 
em situações do cotidiano que 
requerem uso de vocabulário 
limitado e um nível de gramática 
básico.

B1 PET 57 
-

86
4

3

Pre-intermediate
Você consegue comunicar-se de 
maneira limitada em situações 
familiares do cotidiano.

A2 KET

Elementary
Você consegue comunicar-se 
de uma forma muito simples e 
limitada.

A1

Beginner/False Beginner
Nenhum conhecimento oral ou 
gramatical ou fluência na língua.
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Credenciamento & Associações

Londres

Nós temos orgulho da qualidade do nosso ensino e buscamos sempre ter as certificações de 
cada órgão padronizador dos países onde estamos.

Torbay Malta

Gozo Cidade do Cabo Boston

Fort Lauderdale



INGLATERRA | Londres

Londres

Inglaterra
País de 
Gales

Exeter
Torbay

Bristol

Birmingham

Aprenda Inglês na capital da Inglaterra, escape 
para o bairro verde de Richmond à beira do Rio 
Tâmisa e descubra uma autêntica experiência 
inglesa em Twickenham.

Estude em

Londres

A escola fica a apenas 20 minutos do centro de Londres ...
... E está localizada em uma área tranquila e tipicamente inglesa. Desde o primeiro 
momento em que cheguei, me dei muito bem com os meus colegas e professores. 
As aulas são estruturadas de forma que todos os alunos de diferentes idades e 
níveis possam melhorar muito as suas habilidades de comunicação.  
Giuseppe Foschi, Itália
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3 razões pelas quais você vai adorar a

LAL London

 Cursos para adultos
• General English
• Intensive English
• Premium English
• General English + Business
• Afternoon English
• English for 30+
• General Private Tuition
• English for Two
• Cambridge Exam Course  (FCE, CAE)
• General English + IELTS
• Intensive IELTS
• General English + TOEIC
• English for Finance & Business
• English for Law
• British Culture
• Study and Work Placement

 Traslado do Aeroporto
Podemos organizar transporte de chegada 
e saída em horários restritos. O nosso dia 
normal de chegada é domingo.
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Fundado

2010
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 Credenciamento & Associações

Excelente localização
A LAL Londres fica no bairro pitoresco de 
Richmond à beira do Rio Tâmisa, um dos 

mais seguros bairros de Londres e a apenas 
um passeio de trem de 20 minutos de 

distância das atrações da capital.

Excelência no Estilo Boutique 
Com um ambiente único, tranquilo e espírito 
de uma grande família feliz, a LAL Londres 
é sempre academicamente desafiadora e 

pessoalmente gratificante.

Residência no Local
 Se hospede bem acima da escola em nossa 
residência ou em uma outra residência de 

estudantes a poucos metros de distância. É o 
lugar perfeito para ficar e estudar.

Europa Ocidental 46%
Europa Oriental  5%
Europa Central  7%
Central / América do Sul  11%
Oriente Médio / África 13%
Ásia  18%

 Mix de nacionalidades

instagram.com/lal.london



Casa de Família
 

Média de 30 minutos da escola
Acomode-se em uma casa de família e vivencie 
o estilo de vida inglês e coloque em prática o 
inglês aprendido em sala de aula em um ambiente 
familiar.

St Giles Hotel 
  

20 minutos da escola
St Giles Hotel fica a uma curta viagem de trem  da 
escola. Este hotel com bons preços é perfeito para 
uma estadia independente confortável.  

Alexander Pope Hotel
 

10 minutos da escola
A personalidade e a hospitalidade de um pub 
tradicional com todos os confortos modernos. 
Quartos individuais e duplos com café da manhã e 
jantar opcionais.

Acomode-se no mesmo local da 
escola ou muito próximo!

Grosvenor Hall
^ 2 minutos da escola

Grosvenor Hall está localizado atrás da LAL Londres, do outro lado da rua. 
Grosvenor Hall é uma residência estudantil com quartos individuais, banheiros 
compartilhados e cozinha.  

LAL Allied House
+ Acima da escola

A Allied House está dois andares acima da escola. Com apenas 
alguns quartos, uma sala e uma cozinha compartilhada, a residência 
é mais como um apartamento do que uma residência típica de 
estudante, e extremamente popular entre os nossos alunos.

Opções alternativas de hospedagem 

INGLATERRA | Londres
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Twickenham é uma bela cidade em Londres ...
... Com muitos parques verdes para visitar. Você pode caminhar ao longo do rio Tâmisa, 
o que é realmente incrível. Este é um lugar seguro para viver, especialmente para 
estudantes. Você pode se concentrar em estudar inglês e não é tão longe do centro de 
Londres, por isso é realmente conveniente para fazer passeios turísticos depois da aula... 
Chen Kuei-Chen, Taiwan

Explore com a gente
Vamos ajudá-lo a descobrir Londres: a história se encontra com a vida 
moderna na capital da Grã-Bretanha para criar uma experiência única para 
qualquer visitante sortudo. Desde locais mundialmente famosos, como o 
Palácio de Buckingham, até milhares de restaurantes e lojas, centenas de 
museus e parques magníficos, esta é uma cidade de classe mundial que é 
um lugar incrível para aprender inglês.



↑ Casas do Parlamento

London Eye ↑

Tower of London ↑

Explore Twickenham ↑

Veja os guardas no Castelo de Windsor ↑

St Paul's Cathedral ↑

Hampton Court Palace ↑

Richmond ↑
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INGLATERRA | Torbay

Torbay

InglaterraPaís de 
Gales

Exeter

Londres
Bristol

Birmingham

A costa sul de Devon é um ótimo lugar para você 
aprender inglês enquanto descobre uma área que é 
tipicamente inglesa porém, às vezes, se parece mais 
com o sul da França. É um ótimo lugar para estudar 
e para desfrutar de um período de férias.

Estude em

Torbay

O curso de Inglês é realmente bom ...
... E eu tenho a sensação de que estou aprendendo muito aqui. Os professores são muito 
amáveis e dão muita atenção aos alunos, por isso eu quase me sinto como se estivesse 
tendo aulas particulares. Eu gosto de Hunters Lodge porque é uma grande oportunidade 
de realmente conhecer novos amigos de outras culturas e praticar o inglês fora da escola. 
Louise Probst, Suíça
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3 razões pelas quais você vai adorar a

LAL Torbay

Nossa própria residência
Hunters Lodge é uma opção de boa 

acomodação com baixo custo para alunos 
adultos apenas, com vistas espetaculares 

da Praia de Goodrington, premiada com a 
Blue Flag.

Tipicamente Britânico
Milhões de turistas visitam Torbay todos 
os anos para experimentar uma área que 

mantém a cultura britânica, desde chás com 
creme a passeios de barco, casas históricas e 

trens a vapor.

Mais para ver, âncora ao mar
Milhas de praias de areia, o deserto 

espetacular de Dartmoor e tantas cidades 
famosas para visitar. Plymouth, Exeter, Bristol 

e Bath são todas de fácil acesso.

 Cursos para adultos
• General English
• Intensive English
• Premium English
• Premium Intensive English
• General English + Business
• Business English
• Intensive Business
• General English for 30+
• General & Specialist Private Tuition
• English for Two
• Cambridge Exam Course  (FCE, CAE, CPE)
• General English + IELTS
• General English + TOEIC
• CELTA & DELTA
• International Teacher Training
• English for Travel & Tourism
• Medical English
• Low Cost General English
• Study and Work Placement

 Traslado do Aeroporto
Traslados a preços razoáveis estão disponíveis 
aos domingos em horários restritos de e para 
Londres, ou dos aeroportos locais em Exeter 
e Bristol.
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Europa Ocidental 60%
Europa Oriental  3%
Europa Central  8%
Central / América do Sul  4%
Oriente Médio / África 13%
Ásia  12%

 Mix de nacionalidades

instagram.com/lal.torbay



Casa de Família
 

Média de 25 minutos da escola
Acomode-se em uma casa de família e vivencie 
o estilo de vida inglês e coloque em prática o 
inglês aprendido em sala de aula em um ambiente 
familiar.

Summerhill Hotel 
   

10 minutos da escola
Este hotel de gestão familiar tem vista para a praia 
de Goodrington Sands. Ele oferece serviço de 
qualidade e uma atmosfera relaxante.

St Marguerite Guest House
 

5 minutos da escola
Alojamento e refeição com quartos elegantemente 
decorados e comida caseira a apenas cinco 
minutos da praia.

Fique na nossa residência!
LAL Hunters Lodge

10 minutos da escola a pé

Nossa residência estudantil tem uma 
localização perfeita, perto da escola, da 
cidade e de todos os principais pontos 
de ônibus. Hunters Lodge tem quartos 
individuais e duplos com banheiro 
privativo. O prédio tem Internet sem fio 
e os estudantes podem relaxar, seja no 
grande jardim com vista para o mar ou no 
lounge principal. 

Hunters Lodge é um edifício tradicional 
britânico e a experiência de viver nesta 
residência é recomendada para qualquer 
estudante da LAL Torbay.

Opções alternativas de hospedagem 

INGLATERRA | Torbay
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Foi uma ótima experiência...
... As excursões que eu participei foram nas cidades de Bristol, Cardiff, Wells 
e eu fui para Londres. Estas são as melhores experiências que tive e eu 
recomendo a todos que participem.
Ali Abdulzahra Garoof, Bahrain

Explore com a gente
O clima mais temperado, jardins tropicais, portos cheios de iates de luxo 
e casas elegantes com vista para o mar dão à área o título de ‘Riviera 
Inglesa’. Torbay também é cercada por algumas das mais belas paisagens 
da Inglaterra e está dentro do alcance das atrações mundialmente famosas, 
como Dartmoor, Bath e as costas da Cornualha.



↑ Uma das muitas milhas de praias

Bristol ↑

Laser tag ↑

Vinhedo local ↑

Descubra a bela Dartmoor ↑

Paignton Pier ↑

Torquay Harbour ↑

Costa da Cornualha ↑
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MALTA | Sliema

Sliema

Malta

Gozo

mar Mediterrâneo

Ghajnsielem

Aprenda inglês no coração do Mediterrâneo. 
Aproveite o sol e o estilo de vida em um país onde o 
inglês é a língua oficial. Descubra por que milhares 
de visitantes vêm, a cada ano, para desfrutar das 
Ilhas de Malta e melhorar suas habilidades na língua 
inglesa.

Estude em

Malta

Esta é uma das experiências mais maravilhosas da minha vida ...
... Eu conheci pessoas de muitas partes do mundo e o curso de inglês excedeu 
todas as minhas expectativas. Os professores são todos muito bem preparados. 
Além disso, todos os dias eles organizam atividades para os alunos. A escola tem 
excelentes instalações, e com certeza eles vão oferecer toda a ajuda que você precisa.   
Juan Carlos Lores Barrero, Colômbia
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3 razões para amar a
IELS Malta

Experiência de mais  
de 30 anos

Nós temos uma grande experiência adquirida 
em mais de 30 anos de ensino de inglês para 

estudantes de todo o mundo.

Instalações modernas e 
customizadas

A nossa escola principal oferece os mais altos 
padrões de ensino e estrutura, visando o 

sucesso da experiência de nossos estudantes.

Excelente localização central
A IELS está localizada em Sliema, uma 

agitada cidade litorânea central. Um ótimo 
local para explorar, não apenas Malta, mas 

todo o Mediterrâneo.

 Cursos para adultos
• General English
• Premium English
• Intensive English
• Premium Intensive English
• Business English
• Executive Business Weekend
• General Private Tuition
• English for Two
• ESP Private Tuition
• Conversation English
• Pronunciation English
• Cambridge Exam Course  (FCE, CAE, CPE)
• General English + IELTS
• General English + TOEIC
• English for 40+
• Study & Work Placement
• CELTA

 Traslado do Aeroporto
Nós oferecemos transferências de chegada 
e saída do Aeroporto Internacional de Malta 
(MLA) e de seu alojamento em qualquer 
momento e em qualquer dia.
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Europa Ocidental 39%
Europa Oriental  18%
Europa Central  11%
Central / América do Sul  15%
Oriente Médio / África 2%
Ásia  10%

 Mix de nacionalidades

instagram.com/ielsmalta



Casa de Família
  

Até 30 minutos da escola de transporte público
Para experimentar o verdadeiro estilo de vida de 
Malta, hospede-se com uma família maltesa. Nós 
selecionamos as nossas casas de acolhimento 
cuidadosamente para garantir um alto padrão.  

Rocca Nettuno uuuu
9Ql^{~T,+

dN*7 Próximo à escola
Um hotel de quatro estrelas moderno, ao lado da 
IELS Malta. 

Waterfront Hotel uuuu
 

15 minutos da escola
Este hotel dispõe de uma piscina no terraço.  
 
The Palace uuuuu
15 minutos da escola
Five-star comfort and quality.

Plevna Hotel uuu
9^TQ+d,*7
5 minutos da escola
Um hotel tradicional, perto da escola e à beira-mar.

Hospede-se em nossas residências!
Day’s Inn Hotel & Residence uuu
5 minutos da escola
Nossa moderna residência está a uma curta 
distância do nosso centro de adultos e tem 45 
apartamentos estilo estúdio e 55 quartos de 
hotel. A residência é totalmente climatizada e 
possui uma cozinha comunitária, lavanderia, bar 
e serviço de recepção 24 horas.

A ampla área de estar, com acesso gratuito 
à internet sem fio, é um ótimo lugar para 

estudar e socializar. Durante os meses do Verão, 
os hóspedes podem desfrutar de uma tarde 
agradável na piscina privada e terraço com vistas 
panorâmicas

NOVO! The Howard uuu
15 minutos da escola
A mais recente adição ao nosso portfólio 
de alojamento foi recentemente renovada, 
a 15 minutos da escola, e perto dos bares e 
restaurantes da esplanada de Sliema. O The 
Howard tem 49 quartos individuais e duplos, 
totalmente climatizados com banheiros privados. 
Ele possui cozinha comunitária, recepção 24 
horas e acesso gratuito à Internet na recepção.

Opções alternativas de hospedagem 

MALTA | Sliema

Studio Rooms

9Q`lT~+^dN*7
Hotel rooms

9Q`l~+^dN*7
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9Q`~+^d*7

NOVO!

Impressão do artista de um quarto típico ↑



Explore com a gente
Aprender inglês deve ser divertido e a equipe de lazer da IELS está preparada 
para oferecer várias opções de excursões e atividades, que incluem festas, 
passeios e viagens a lugares de interesse como Valletta (capital da República 
de Malta); a histórica Mdina; a linda Blue Grotto (Gruta Azul); Ilha de Gozo 
e muito mais.



↑A histórica Valletta capital de Malta.

Relaxe na praia ↑

Lancha ↑

Desfrute de uma "festa" tradicional ↑

Experimente o mergulho e explore o mar ↑

Festa no barco da IELS ↑

Esplanada de Sliema  ↑

Mdina ↑
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Eu me apaixonei imediatamente por Malta ...
... Eu amo nadar e tomar sol nas praias muito bonitas, mas a minha atividade 
favorita na ilha é realmente fazer compras! Eu recomendaria a IELS para quem 
gostaria de aprender inglês em uma atmosfera incrível.
Yasmine Alves Monge, Brasil
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MALTA | Gozo

Ghajnsielem

Malta

Gozo

Sliema

Mediterranean Sea
Malta

Gozo

A IELS Gozo é uma pequena escola de idiomas com 
excelente localização, e uma atmosfera amigável. 
Há acomodações acima da escola, e é o lugar 
perfeito para aprender inglês em um ambiente 
descontraído e tranquilo.

Estude em

Gozo

Eu fiquei muito feliz por ficar e estudar na IELS Gozo ...
... Todos os funcionários e professores são muito gentis e amigáveis e eu tive uma ótima 
experiência  de aprendizagem e também pude sair e apreciar a beleza de Gozo com os 
meus novos amigos.  Meu apartamento acima da escola tinha uma varanda com uma 
vista maravilhosa.  Depois das aulas, nós fazíamos muitas atividades como passeios de 
Segway e passeios de barco.  
Atsue Nakaguchi, Japão
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3 razões para amar a
IELS Gozo

Pequeno e simpático
A IELS Gozo é uma escola acolhedora. 

Nossos funcionários são excepcionalmente 
simpáticos e prestativos. Algumas amizades 
muito especiais foram formadas em nossa 

escola de Gozo.

Instalações modernas e claras
A escola é clara e arejada com todas as 

comodidades modernas necessárias para 
criar uma zona de aprendizagem perfeita.

Localização fantástica
Se você quiser explorar Gozo, Comino e 

Malta, a nossa escola possui uma localização 
perfeita para garantir uma aventura fácil e 

sem stress.

 Cursos para adultos
• General English
• Intensive English
• Business English
• General Private Tuition
• English for Two
• ESP Private Tuition

 Traslado do Aeroporto
Nós oferecemos transferências do Aeroporto 
Internacional de Malta (MLA) a qualquer 
hora do dia ou da noite, através da balsa de 
Gozo.
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Europa Ocidental 39%
Europa Oriental  18%
Europa Central  18%
Central / América do Sul  10%
Oriente Médio / África 2%
Ásia  8%

 Mix de nacionalidades

instagram.com/ielsmalta



Host Home
  

Até 30 minutos da escola por transporte público
Gozo e seus residentes mantiveram valores 
malteses conservadores tradicionais. Escolhendo 
ficar em uma das nossas casas de família irá 
garantir não só o conforto e a boa comida, 
mas também as boas vindas e a hospitalidade 
necessárias para se sentir em casa.   

Downtown Hotel  uuu
9~7*,+N#
15 minutos da escola por transporte público
O Downtown Hotel está a poucos minutos a pé do 
centro da capital de Gozo, Victoria. O hotel tem 40 
quartos bem equipados e espaçosos, restaurante, 
café, uma piscina no terraço com jacuzzi integrado 
e belas vistas da cidade e do campo.  

Grand Hotel uuuu

 
10 minutos da escola
Com vista para a aldeia de pescadores de Mgarr e  
vistas de Comino e Malta. Todos os quartos estão 
bem equipados com ar condicionado e banheiro.

Acomode-se no andar de cima da escola!
Migiarro Residence
`T7* Acima da escola
A Residência Migiarro está convenientemente 
situada acima da escola e oferece acomodações 
muito confortáveis em quatro apartamentos 
totalmente equipados com padrões elevados. 
 

Cada apartamento tem dois ou três quartos 
duplos, a maioria possui uma varanda privada, 
banheiro, cozinha totalmente equipada e uma 
espaçosa área de estar. 

Os estudantes podem dividir um quarto com 
outro estudante ou ter um quarto individual. 

Todos os residentes têm acesso a um grande 
terraço. Internet sem fio gratuita em todos os 
apartamentos.

Opções alternativas de hospedagem 

MALTA | Gozo
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Nós participamos de muitas atividades diferentes ...
... E visitamos muitos lugares, mas os mais bonitos para mim foram Xlendi 
e Mgarr ix-Xini que também são as praias mais próximas, sem quaisquer 
turistas.  Esta pequena ilha e a escola são uma boa combinação para estudar e 
ter umas férias realmente agradáveis.
Sabine Kuestner, Alemanha

Explore com a gente
Gozo é uma das ilhas mais intocadas do Mediterrâneo. Nunca se tornou 
um grande centro comercial e nunca foi invadida pelo turismo, e por isso é 
o lugar perfeito para ‘ficar longe de tudo’. Descubra um dos segredos mais 
bem guardados do Mediterrâneo.



↑ Porto Mgarr, com barcas regulares para Malta

Torre Xlendi na costa Gozo ↑

Moinho de vento ↑

Relaxe na praia ↑

Caminhe ao longo da bela costa ↑

Desfrute de um safari de Segway ↑

Alunos visitando a Azure Window  ↑

Salinas históricas ↑
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ÁFRICA DO SUL | Cidade do Cabo

lalschools.com/capetown38 LAL Cursos Para Adultos 2017

Cidade do Cabo

South Africa

Port Elizabeth

Johannesburg

DurbanÁfrica Do Sul

Estude inglês em nossa escola na Cidade do Cabo, 
na ponta da África. Nosso campus vibrante e 
atmosfera acolhedora são ideais para aprender 
idiomas, conhecer novas pessoas e explorar a beleza 
e a natureza, tanto da Cidade do Cabo quanto da 
África do Sul.

Estude na

Cidade do Cabo

Viver e estudar na Cidade do Cabo foi incrível ...
... É impossível descrever tudo o que aprendi aqui. Não se trata apenas de 
aprender inglês, mas diferentes culturas, estilos de vida e fazer amigos. Vou 
sentir falta de tudo e de todos aqui.  
Nathalia Sekiya Higashi, Brasil
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3 razões pelas quais você vai adorar a

LAL Cape Town

Residência no Local
Somos a única escola de inglês na Cidade do 
Cabo que possui uma residência e salas de 

aula na mesma propriedade. 

Braai de segunda-feira à noite
Comece a semana de uma forma 

descontraída novos alunos toda segunda-
feira à noite e desfrutando de um churrasco 

sul-africano tradicional preparado pelo 
Mestre do Braai da LAL.

Estude em safari
Desfrute de uma aventura ao longo da costa 

da África do Sul com a nossa "Travelling 
Classroom". Aprenda inglês, veja a incrível 
vida selvagem, passeie de canoa, nade nas 
cachoeiras e experimente o bungee jump!

 Cursos para adultos
• General English
• Intensive English
• General + Premium English
• General English + Business
• General English for 30+
• General Private Tuition
• English for Two
• Cambridge Exam Course  (FCE, CAE)
• General English + IELTS
• General English + TOEFL
• Study and Volunteer
• Work Adventure
• Travelling Classroom
• English for Marketing
• English for Law

 Credenciamento & Associações

 Traslado do Aeroporto
Nós oferecemos traslado do aeroporto de 
Cidade do Cabo (CPT). Transporte gratuito 
na chegada quando você reservar o 
alojamento através de LAL!
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ÁFRICA DO SUL | Cidade do Cabo

Ritz Hotel uuu
 

 10 minutos da escola
O Ritz Hotel está situado em Sea Point, a uma 
curta distância do V&A Waterfront e apenas 300 
metros da praia.  

Casa de Família
9Q Média de 20 minutos da escola
Ficar em uma casa de família é a maneira ideal 
para praticar o seu inglês e vivenciar a cultura sul-
africana com uma família local.

Residência Off-site
9`~Y7N 5 minutos da escola
A residência fora do Campus, é menor, mais 
íntima, e perfeita para estudantes que preferem 
um ambiente mais acolhedor. Os quartos duplos 
estão disponíveis com banheiros privados ou 
compartilhados. Todos os quartos incluem café da 
manhã.

Fique no local!
On-site Residence
79`~+N
No mesmo local que a escola

Localizada no mesmo campus da escola, 
nossa principal opção de residência é a 
mais escolhida pelos alunos, pois sua sala 
de aula fica a poucos passos de distância 
de seu quarto. 

As instalações da residência incluem 
Internet sem fio e uma sala de acesso 
gratuito à Internet, 24 horas por dia, um 
belo jardim com churrasqueira, cozinha 
comum, restaurante, sala de estudantes e 
uma piscina para uma estadia confortável 
e relaxante.

Opções alternativas de hospedagem 
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Meu lugar favorito na Cidade do Cabo é o Lion’s Head ...
... Onde eu posso andar depois da escola. Eu estive lá várias vezes para ver o 
nascer e o pôr do sol que, aliás, foram alguns dos mais belos amanheceres e 
entardeceres em minha vida.
Andrea Zarate, Chile

Explore com a gente
Nós fornecemos um serviço de viagem completo com passeios e atividades 
diárias. Saiba mais sobre a história e a cultura da África do Sul nos museus 
e galerias ou faça um banho de sol nas praias da cidade. Veja o Big Five 
enquanto estiver em um safari, mergulhe com grandes tubarões brancos, 
experimente deliciosos vinhos em Cape Winelands, visite um projeto social 
para crianças em um dos municípios ou pegue o teleférico até Table Mountain.



↑ Surfe na praia de Muizenberg 

Oficina de percussão ↑

Observação de baleias ↑

Voluntariado social ↑

Bo Kaap colorido ↑

Caminhada na montanha ↑

Table Mountain and Lion's Head ↑

Equipe de futebol da LAL ↑

instagram.com/lal.capetown



EUA | Boston

BostonMassachusetts

Washington

New York
EUA

New Hampshire

Connecticut
Rhode Island

Ne
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Pennsylvania

Estude em nossa mais nova escola localizada no 
centro acadêmico da América, a poucos passos de 
muitas das atrações imperdíveis de Boston. Seu 
inglês irá melhorar rapidamente com a imersão 
completa na língua em uma cidade repleta de vida, 
história e educação.

Estude em

Boston

Eu aprendi a me expressar ...
... Como ouvir, como escrever e acreditar em mim mesmo. Eu sinceramente 
acho que a LAL é uma boa escola, e todos os professores são tão amáveis, bons 
ouvintes e compreensivos. Os professores se dão bem com todos os alunos.  
Okori Dalanda Diallo, Senegal
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3 razões pelas quais você vai adorar a

LAL Boston

Capital da educação
Na capital da educação da América, a LAL 

Boston é uma das nossas escolas mais 
academicamente orientadas, com excelentes 
ligações para as universidades locais, perfeito 
para estudantes que levam o estudo a sério.

Onde todos sabem o seu 
nome ...

Aprenda inglês em nossa escola pequena 
e amigável, onde funcionários e alunos 

trabalham juntos.

Ame a localização!  
A LAL Boston está localizada a menos de 
um minuto a pé da North Station e do TD 

Garden, perto de todas as atrações famosas 
de Boston, da cultura e da vida noturna.

 Cursos para adultos
• General English
• General English Extra
• Intensive English
• Afternoon English
• Business English
• Business + GE Extra
• Business + Intensive
• General English For 30+
• Cambridge Exam Course  (FCE)
• TOEIC 
• IELTS 
• TOEFL 
• TOEFL + General English Extra 
• TOEFL + Intensive English 
• General Private Tuition
• English for Two
• Medical English 
• English for Finance and Business

 Traslado do Aeroporto
Podemos organizar traslados de chegada 
e partida entre o Aeroporto Internacional 
Logan de Boston e sua acomodação.
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Europa Ocidental 21%
Europa Oriental  2%
Europa Central  1%
Central / América do Sul  24%
Oriente Médio / África 24%
Ásia  29%

 Mix de nacionalidades

instagram.com/lal.boston



Apartamentos Waverly IGH
9{~d*7 
45 minutos de trem e ônibus para a escola
Alojamento estudantil ideal no distrito de 
Cambridge de Boston. Três apartamentos, cada 
um com quatro quartos individuais, um banheiro 
compartilhado e cozinha. 

Casa de família
9Q~*7 
Até 60 minutos da escola
Nós selecionamos e entrevistamos cuidadosamente 
os anfitriões para garantir que você seja colocado 
em uma ‘casa longe da sua casa’ que seja 
agradável e segura. As casas de acolhimento estão 
localizadas fora da área central.

Hospede-se no IGH!
9{~d*7 20 minutos de trem / 30 minutos a pé para a escola
A International Guest House (IGH) é um 
ótimo lugar para estudantes que querem 
ficar na área de Boston. A IGH está 
localizada na histórica Back Bay, uma das 
vizinhanças mais seguras de Boston!
 
 

A IGH é o lar de cerca de 100 estudantes 
internacionais a qualquer momento. O 
café da manhã e o jantar acontecem 
na sala de jantar central, uma grande 
oportunidade para você conhecer novas 
pessoas.
 

Estão disponíveis quartos individuais 
com banheiro privado ou quartos 
compartilhados com banheiros 
compartilhados. Roupa de cama e toalhas 
estão incluídas. O acesso à Internet sem fio 
é gratuito.

Opções alternativas de hospedagem 

EUA | Boston
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Meu lugar favorito em Boston é o Boston Common ...
... É tão relaxante e você pode ver os animais e sentar-se na grama e relaxar.  
Boston é uma cidade incrível para mim.  É tão seguro.  Eu gosto de ir para 
Harvard.  Faz-me sentir tão motivado.
Sibel Tosun, Turquia

Explore com a gente
Boston é uma cidade cosmopolita que atrai intelectuais e aventureiros. Lar 
da Universidade de Harvard e do MIT, Boston é conhecida por ter alguns 
dos melhores estabelecimentos de ensino em todo o mundo e ser uma 
verdadeira "cidade universitária", onde um em cada quatro moradores é 
estudante!



↑ Faça uma excursão até Nova Iorque

Veja o estaleiro naval histórico ↑

Harvard ↑

Visite o Parque Six Flags ↑

Faça um piquenique no Boston Common ↑

Museu da Ciência ↑

Old State House ↑

Centro da cidade ↑
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EUA | Fort Lauderdale

Fort Lauderdale

Flórida

Miami

Tampa West 
Palm
Beach

Orlando

Key West

A nossa escola amigável e profissional fica na costa 
atlântica da Flórida, no meio do caminho entre Palm 
Beach e a vibrante Miami, proporcionando muitas 
oportunidades culturais e atividades divertidas.

Estude em

Fort Lauderdale

A equipa da LAL me ajudou a me sentir bem-vindo ...
... Eles foram muito compreensivos e estou muito feliz com a escola e minha 
classe! Eu estou melhorando as minhas habilidades em inglês todos os dias e 
recomendo para quem quer aprender o idioma.  
Mathieu Mongin, França

46 LAL Cursos Para Adultos 2017 lalschools.com/fortlauderdale



3 razões pelas quais você vai adorar a

LAL Fort Lauderdale

Nossa residência no local
Nós somos a única escola no sul da Flórida 

com alojamento de estudantes no local 
- todos os quartos estão a menos de um 

minuto a pé da escola.

Relaxe na piscina
Todos os estudantes podem utilizar a piscina 
e a jacuzzi, por isso é fácil socializar depois 

das aulas.

Inglês para Aviação
Este curso é projetado especificamente para 
estudantes que querem se tornar pilotos - 

Prepare-se para o Teste de Inglês ICAO nível 
4 em apenas 10 semanas.

 Cursos para adultos
• General English
• General English Extra
• Intensive English
• Business English
• Business + GE Extra
• Business + Afternoon English
• General English for 30+
• Cambridge Exam Course  (FCE, CAE, CPE)
• TOEFL
• TOEFL + GE Extra
• TOEFL + Intensive English
• TOEIC
• General Private Tuition
• English for Two
• Lynn University Bridge Programme
• Technical English for Engineering
• ICAO Level 4 English for Aviation

 Traslado do Aeroporto
Podemos organizar translados privadas ou 
compartilhadas, na chegada e na partida 
entre os aeroportos de Miami e Fort 
Lauderdale.
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N
Piscina

G
Sun terrace

 Credenciamento & Associações

Europa Ocidental 37%
Europa Oriental 6%
Europa Central  6%
Central / América do Sul  36%
Oriente Médio / África 13%
Ásia  2%

 Mix de nacionalidades
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Casa de família
9Q{~+N*7Y 
Até 60 minutos da escola
Ficar com uma família é uma ótima maneira de 
desfrutar da hospitalidade local e experimentar o 
nosso estilo de vida. Escolha acomodações com 
café da manhã ou café da manhã e uma refeição 
à noite.

Shore Haven Resort
 

25 minutos da escola
Este hotel de praia oferece opções de quartos ou 
apartamentos estilo estúdio a preços razoáveis. 
Shore Haven está perto de supermercados, 
restaurantes, cafés e bares, e apenas um minuto 
da praia.

Courtyard by Marriott
9~Tld+7N
10 minutos da escola
Este alojamento oferece quartos confortáveis e 
está apenas a uma curta distância a pé da escola. 
Alojamento e refeição continental estão incluídos. 

Hospede-se no local!
La Quinta Residence

9{~T,+dN#*7 
Bem ao lado da escola

Esta residência no local fica a 30 segundos 
de distância da escola, e os alunos podem 
desfrutar da piscina e do café da manhã 
continental. Os estudantes podem relaxar 
e fazer amigos na área da piscina. Algumas 
aulas acontecem no nosso pátio coberto. 
 

La Quinta oferece quartos confortáveis 
com acesso à internet sem fio e ar-
condicionado.
 

Opções alternativas de hospedagem 
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EUA | Fort Lauderdale



Fui com a LAL a Key West ...
... Nós navegamos por seis horas! Durante este tempo, fizemos uma série de 
atividades como mergulho, parasailing, jet-ski, banana boat, e natação, claro. 
Nos divertimos muito lá e eu definitivamente recomendo!
Leila Derungs, Suíça

Explore com a gente
Para uma experiência totalmente americana, venha a uma parte dos EUA 
que possui uma reputação de longa data no que se refere a ótimas férias. 
Desde a costa aos pantanais, animais, montanhas russas e foguetes, a 
Flórida tem tudo isso e muito mais.



↑ Faça uma excursão para Miami

Churrasco de boas-vindas ↑

Jacaré ↑

Passeie de caiaque em um parque estadual ↑

Desfrute de aventura em uma viagem a Key West ↑

Pegue um aerobarco nos Everglades ↑

Explore os canais que fazem de Fort Lauderdale a "Veneza da América" ↑

Miami Seaquarium ↑
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Cambridge é um centro mundial de ideias, inovação 
e aprendizagem. Descubra como você pode aplicar as 
mais recentes descobertas em neurociência para gerir 
um negócio bem sucedido. Aprenda técnicas que irão 
impulsionar você até a sala de reuniões e mantê-lo lá.  
Ao se concentrar em habilidades empresariais práticas, 
úteis e novas através da interação do inglês, o curso 
de Formadores de Opinião na Cambridge International 
School é uma excelente maneira de desenvolver suas 
habilidades no inglês e nos negócios.

Estude em

Cambridge
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Parceiro na INGLATERRA | Cambridge

CambridgeInglaterra
País 
de 

Gales

Exeter

Bristol

Birmingham

Londres

Norwich

Manchester



Habilidade em negócios na
Cambridge International School

 Traslado do Aeroporto
Traslados a preços razoáveis estão disponíveis 
para as chegadas de domingo e partidas 
aos sábados em horários restritos de e para 
Londres Heathrow (LHR), Gatwick (LGW), 
Luton (LTN) e Stansted (STN).
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Casa de família
9Q{~+N*7Y 
Média de 20 minutos da escola
A nossa agência parceira em acomodação 
organiza alojamento com casas cuidadosamente 
selecionadas, o que é uma ótima maneira de 
praticar o seu inglês e descobrir o estilo de vida 
britânico.

Regent Hotel
9l~+*7 
5 minutos da escola
Situado numa moradia georgiana com vista para 
o parque Parker's Piece, este hotel tradicional 
no centro da cidade possui quartos elegantes e 
modernos, que apresentam murais de parede 
incomuns.

Opções de acomodação

O curso "Thought Leader"
Se você trabalha com negócios e precisa 
melhorar o seu inglês, este curso é para 
você. Ele é dirigido por empresários que 
se especializaram no ensino de inglês para 
executivos ocupados. O curso mostra como 
aprender, não o que aprender. Você pode 
aplicar os princípios sempre que precisar para 
aprender algo novo rapidamente.  

Habilidades de núcleo de negócios 
Durante o curso, haverá foco no 
desenvolvimento e na prática do inglês com 
o aprendizado de habilidades, tais como 
apresentações, comunicação com os clientes 
e a abordagem 'ágil' para gerenciamento de 
projetos.

Eletivas
Os alunos podem escolher entre uma variedade 
de opções que se concentram em determinados 
conjuntos de habilidades de negócios. Estes 
cursos incluem estratégia, saúde e segurança, 
negociação e gerenciamento de projetos.  

Eventos noturnos
Toda semana temos eventos noturnos informais 
com profissionais de nível nativo. Estas 
são oportunidades incríveis para conhecer 
formadores de opinião, e empresários 
inovadores para praticar o seu inglês.

Aprendizagem integrada de idiomas 
A linguagem dos negócios é uma parte 
essencial dos módulos. Você vai aprender o 
vocabulário chave dos negócios, expressões, 
idiomas, frases e estruturas para a construção 
de frases gramaticalmente corretas e parágrafos 
lógicos, apresentações, ensaios, blogs e todas 
as formas de direitos autorais.

Start
Neste módulo você vai aprender sobre 
esta disciplina e porque ela é diferente 
de qualquer outro curso de inglês de 
negócios que você já fez. Você vai se 
concentrar na capacitação e atualização 
de seu cérebro, de modo que você 
possa aprender muito mais rapidamente 
e possuir mais valor para qualquer 
negócio.

Notice
Este módulo ensina você a ficar ciente de 
seus próprios pensamentos, sentimentos 
e sensações.

Concentrate
Aprenda técnicas de concentração para 
aguçar o foco da sua mente e eliminar 
as múltiplas tarefas improdutivas.  

Remember
Você vai aprender como memorizar 
fatos e números, lembrar-se nomes de 
pessoas que você conhece e como usar 
sua imaginação para aprender um novo 
vocabulário de inglês de uma maneira 
que é muito mais divertida do que a 
repetição.

Read
Descubra como você pode dobrar sua 
velocidade de leitura e ainda aumentar 
a sua compreensão. Isto irá permitir 
que você aprenda mais rapidamente e 
absorva mais informações.

Revise
Neste módulo você vai aprender como 
e quando os peritos revisam. Você vai 
descobrir a melhor maneira de capturar 
informações de modo que você capte a 
essência no menor tempo possível.

Create
Neste módulo você vai aprender os 
passos que deve seguir para garantir a 
geração de ideias.

Share
Descubra como apresentar uma das 
técnicas que você aprendeu neste curso.  
Vamos ensinar você a fazer um discurso 
em inglês, sem anotações, usando uma 
técnica de memória bônus.
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A nossa abordagem de aprendizagem baseada em ação usa o entendimento de que a 
gramática, ortografia e construção da frase em inglês são mais interessantes quando 
você está aprendendo técnicas reais de negócios. Nossos módulos se concentram em 
técnicas específicas para ajudá-lo ao longo de sua vida profissional.


