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Estude Inglês na Cidade do Cabo
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Seline from Switzerland

“Cape Town is such a beautiful city. Firstly, 

this city includes mountains as well as the 

ocean. One thing that one cannot see at 

many places in the world. Furthermore, 

here we have peaceful nature just some min-

utes away. Finally, the city has its roots in an 

interesting history. You can visit a great num-

ber of places to discover the history of South 

Africa which might help one try to understand 

certain things.”

A Cidade do Cabo é um lugar inesquecível. Como estudante, você tem muitas oportunidades para descobrir esta bela ci-

dade e as pessoas que vivem aqui. Comece uma jornada de estudos e se apaixone por sua cultura única. Possuindo algumas 

das melhores universidades da África do Sul, a Cidade do Cabo é repleta de jovens e oferece uma ótima vida noturna.

Aprenda Inglês  
em um lugar inesquecível

10 coisas que não se pode perder  

ao visitar a Cidade do Cabo

Assistindo o pôr do Sol em cima de Signal Hill

Dirigirindo ao longo do Chapman’s Peak

Caminhando pela Table Mountain

Visitando o Cabo da Boa Esperança

Visitando Robben Island

Participando de um braai (churrasco) com os Sul-Africanos

Assistindo um jogo de rugby

Visitando o museu District Six

Excursão pelas vinícolas

Visitando as lojas de arte em Kalk Bay

Multicul-

tural

Cidade 

Maravilhosa
Clima 

Agradável

Jovem e 

Vibrante
Património 

Mundial
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Phillip McIntyre 
General Manager

“Good Hope Studies has been delivering English Language 

Learning of the highest quality to international clients for 

over 23 years. My team and I are committed to ensuring that 

your experience in Cape Town is an inspiring one!” 

 

Fundada  

em 1995

2 ótimas 

localizações

Atenção 

Pessoal

Local &  

independ-

ente

Acredi-

tada pela 

EQUALS

Atmosfera 

amigável

A Good Hope Studies é uma escola de idiomas local e privada. Cada um dos nossos funcionários contribui para o nosso amisto-

so equipe profissional que trabalha em conjunto para aproximá-lo de seus objetivos em inglês e do estilo de vida capetoniano.

Bem-vindo a Good Hope Studies

A Good Hope Studies foi fundada por Alexander Kratochwil e 

Wolfgang Graser em 1995. Nossa ideia era abrir uma escola de 

idiomas diferente de todas as outras escolas. Queríamos oferecer 

um ambiente de aprendizado que fosse descontraído e divertido 

de se estudar. Em vez de alugar um escritório econômico no 

barulhento centro da cidade, começamos nossa primeira escola 

em uma linda casa particular na área residencial de Newlands. 

A escola estava perto do casas de famílias, poupando os alunos 

tempo de viagem até a escola. Também próxima de transportes 

públicos e perto do centro comercial. Nossos alunos aprendem 

inglês à sombra de um velho carvalho em vez de ouvir o zumbido 

abafado do ar-condicionado. Acontece que os alunos adoram 

nosso conceito e progridem muito mais rápido do que em um 

ambiente convencional.

Hoje ainda oferecemos uma escola em Newlands com jardim e 

piscina. Aprender em um ambiente agradável é mais divertido e 

mais eficiente. Além disso, também abrimos uma segunda escola 

no centro da cidade porque aprendemos que alguns clientes 

preferem o burburinho da cidade. Para permanecer fiel ao nosso 

conceito original, escolhemos um edifício histórico que é um dos 

mais bonitos da região. Ele também está localizado em uma zona 

de pedestres, proporcionando um ambiente de aprendizado tran-

quilo em uma área movimentada. Uma boa localização e ótimas 

instalações são importantes para que nossos clientes se sintam 

confortáveis, mas sem a nossa grande equipe, a Good Hope 

Studies não seria quem somos. Nossa equipe fará todo o possível 

para garantir que todos se sintam bem e progrida o mais rápido 

possível. Ficaremos felizes se você nos testar e nos dar a chance 

de lhe dar uma prova.
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Saleh  

from Yemen

“Attending an international, sophisticated 

school with cutting edge tools in the mid-

dle of the city is the best thing students 

can ever have because everything is close 

to it due to its central location. Entertain-

ment ranging from outdoor activities and 

adventures in the sun to a roaring night life 

under neon signs make the city school the 

ideal location.”
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Castle of Good Hope

Bo-Kaap Museum

The Companys
Garden

District Six Museum

Good Hope Studies
City Centre

Cape Town
Central Station

CAPE TOWN
CITY CENTRE

Aprenda inglês  
no coração da cidade

O campus do centro está localizado em um edifício comercial na calçada do St. George’s Mall, que possui uma atmos-

fera animada, incluindo a presença de criativos vendedores de rua. Você senti a agitação da vida na cidade e a mistura 

multicultural da cidade.

90 16
Capacidade da 

escola
Salas de aula Gratuíto Acessível para 

cadeirantes

Arábia Saudita

Brasil

Suíça

Alemanha

Países Baixo

Angola

Líbia

Bélgica

Argentina

28 Outros países

Mix de nacionali-

dade 2018

Localização 

central

Salas de aula 

com luz natural

Lounge  

& átrio

Ar Condicio-

nado

Centro de trei-

namento para 

professores
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Luciana  

from Brazil

“Being a student at 

Good Hope Studies is a fantastic experience. 

The teacher and staff are more than work-

ers - they’re friends! They are kind and very 

attentive. Choosing this school was the best 

decision I could have made. I’m improving 

my knowledge and English skills and I’m 

growing in respect and tolerance because 

we contact with different people and cul-

tures. Staying here has helped me to be more 

easygoing and to think out of the box!”
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Public 
Swimming Pool

Fitness Centre

Cavendish Square
Shopping Centre

Good Hope Studies
School & On-site Accommodation

Newlands 
Station

Good Hope Studies
Student House

NEWLANDS

NEWLANDS

RONDEBOSCH

CLAREMONT

20-16

25-21

30-26

40-31

50-41

+50

Aprenda inglês  
em um subúrbio sofisticado

Nossa escola na área residencial de luxo de Newlands está localizada em um grande prédio privado com jardim. Aqui 

você estudará em um ambiente tranquilo e descontraído. Ao mesmo tempo, você está perto de todos os tipos de aco-

modação e apenas a uma curta distância a pé de um shopping center comercial com lojas e restaurantes atuais. 

90 11
Capacidade da 

escola
Salas de aula Gratuíto Acessível para 

cadeirantes

Mix de idade 2018

Residencial  

de Luxo

Arredores  

tranquilos

Acomodação 

no local

Jardim grande 

com piscina

Próximo  

à shopping 

comercial
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você Máximo  

10 alunos

50 minutos 

por lição

Acreditação 

da EQUALS

Sem turnos

Centro de 

treinamento 

professores

Início 

qualquer 

Segunda-

feira

Nós limitamos nossas aulas a um 

máximo de 10 alunos. Mantendo o 

grupo pequeno, oferecemos mais at-

enção do professor e mais tempo de 

interação nas aulas. Classes menores 

significam progresso mais rápido e 

maior satisfação do aluno.

Cada aula leva 50 minutos. Ao com-

parar os cursos, lembre-se de que os 

tempos de aula mais curtos significam 

menos progresso no tempo que você 

tem disponível.

A Good Hope Studies é credenciada 

pela Eaquals. Após um processo 

de aplicação rigoroso, realizamos 

inspeções no local a cada quatro anos 

por inspetores altamente qualificados 

da Eaquals. Quando você se matricula 

em um centro credenciado pela Ea-

quals, você tem a garantia de padrões 

internacionais da mais alta qualidade.

A Good Hope Studies é um centro 

de treinamento de professores para 

o CELTA e o Delta. Estes cursos são 

aprovados e moderados pela Cam-

bridge English Language Assessment 

na Inglaterra. Como centro de treina-

mento, temos acesso aos melhores 

professores qualificados disponíveis.

Ao reservar um curso de 

meio período, você pode 

ter certeza de que o curso 

acontece de manhã apenas, 

dando-lhe mais tempo 

livre à tarde para explorar 

a cidade e usar as suas 

competências linguísticas 

recentemente adquiridas

Para sua conveniência, você pode ini-

ciar um curso em qualquer segunda-

feira. Nossas aulas são organizadas 

em torno de um ciclo de 5 semanas, 

após esse período mudamos o livro 

do curso e os alunos mudam para 

próximo nível. 

É tudo sobre você
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Ayman  

from Egypt

“I have broken down barriers that are 

between me and the world with Good 

Hope Studies. The English language was 

always standing cutting me off from 

people. The right school to choose is 

Good Hope Studies because it is the 

ideal atmosphere to learn with highly 

qualified teachers. They teach with pas-

sion. The classes are small, it is easy for 

everyone to understand. I recommend 

Good Hope Studies for everyone who 

wants to learn.” 

Nossos Cursos

Aulas matutinas
As aulas matinais de inglês geral são ideais 

se você deseja melhorar suas habilidades 

de comunicação diárias. Turmas peque-

nas e professores treinados garantem 

progresso rápido. O conteúdo do curso 

inclui gramática, léxico e todas as quatro 

habilidades: falar, ouvir, ler e escrever.

O curso de inglês geral são oferecidos 

em 7 níveis, do iniciante ao proficiente. 

Aulas de segunda a sexta-feira (GENERAL 

ENGLISH 20) ou de segunda a quinta-feira 

(GENERAL ENGLISH 16).

Opções da tarde
Adicione aulas à tarde em sua aula matinal 

para intensificar seus estudos ou melhorar 

em uma área específica.

Adicione um (SEMI-INTENSIVO) ou dois 

grupos de foco (INTENSIVO). Se você usa 

inglês principalmente no trabalho ou em 

um contexto comercial, recomendamos 

ENGLISH FOR WORK.

Além disso, oferecemos preparatório para 

o exame IELTS e TOEFL, além de AULAS 

PARTICULARES.

Cursos de Cambridge
Os exames de Cambridge são reconhecidos 

mundialmente e aceitos pelas empresas 

como comprovação do nível de inglês. Ofer-

ecemos cursos preparatórios para o FCE, 

CAE e CPE. Estes cursos são executados nos 

cursos de dia inteiro e têm duração definida. 

O curso é exigente, mas a excelente taxa de 

aprovação de nossos alunos é o melhor indi-

cador para a qualidade desses cursos..

Nós levamos a sério suas metas de estudo e o apoiamos você para alcança-los. Nossas aulas são altamente intensivas 

devido ao pequeno número de alunos em cada turma. Nossos professores sul-africanos possuem qualificações recon-

hecidas internacionalmente e estão totalmente comprometidos em fazer o possível por você.

Calendário

Segunda-feira Terça-feria Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

9:00-10:40 Aula de  
Manhã

Aula de  
Manhã

Aula de  
Manhã

Aula de 
Manhã

Aula de 
Manhã

10:40-11:00 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo

11:00-12:40 Aula de  
Manhã

Aula de  
Manhã

Aula de  
Manhã

Aula de 
Manhã

Aula de 
Manhã

12:40-13:30 Intervalo  
Almoço

Intervalo  
Almoço

Intervalo  
Almoço

Intervalo  
Almoço

Tarde livre

13:30-14:20 Opção da  
tarde

Opção da 
tarde

Opção da 
tarde

Opção da 
tarde

14:20-14:30 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo

14:30-15:45 Opção da  
tarde

Opção da 
tarde

Opção da 
tarde

Opção da 
tarde

Aulas particulares
São ideais se você tem pouco tempo 

disponível e quer alcançar o máximo pro-

gresso. Para aulas particulares, o professor 

projetará o currículo em torno de suas 

necessidades específicas.

As AULAS PRIVADAS estão disponíveis 

tanto no meio dia como no dia inteiro.

Um ano de estudo
Se você estuda 24 semanas ou mais, nós 

montamos um programa de estudo com 

base em suas necessidades individuais. Um 

consultor se encontrará regularmente com 

você para discutir seu progresso. Nossos 

alunos de longa duração desfrutam de 

várias outras vantagens, como taxas de 

curso reduzidas, mudança de cursos sem 

taxa de administração e uma pausa nos 

estudos.
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Anna 
from Germany

“To choose a homestay was a very 

good decision. You don’t only have the 

opportunity to improve your English, 

but on top you learn something about 

another culture. I’ve met such lovely 

people, who take care for me very well.” 

Homeshare permite que você compartilhe 

uma casa sem quaisquer obrigações. Essa 

opção é ideal se você for mais maduro, 

tiver experiência em viagens, gostar de sair 

regularmente, se conectar facilmente com 

as pessoas e, portanto, não precisar de 

assistência ou interação social com uma 

família anfitriã.

Sua casa longe de casa

Uma família anfritriã da Good Hope Studies é o complemento ideal para um curso de idiomas. Na casa da família, você 

se sentirá bem-vindo e em casa. Mais importante ainda, poderá praticar suas habilidades no idioma e ter uma visão pro-

funda do estilo de vida sul-africano. Outra forma de acomodação não pode oferecer-lhe estes benefícios.

Nossas famílias são cuidadosamente 

selecionadas e inspecionadas pelo gerente 

de acomodação, estamos em contato 

regularmente com as famílias e recebemos 

feedback de nossos alunos.

Nossas famílias fazem parte da equipe da 

Good Hope Studies e se esforçarão para 

tornar a sua estadia confortável e bem-

sucedida. Estão situadas em ótimas áreas 

residenciais perto de transportes públicos 

e ótimas para visitantes estrangeiros.

A escola de Newlands está em uma área 

residencial e muitas famílias estão a uma 

curta distância ou uma curta viagem com 

transporte público ou bicicleta.

Homestay
Quarto Individual
Banheiro compartilhado
Café da manhã e jantar
10 a 45 minutos para a escola

Esta é a opção mais popular para se hos-

pedar em uma casa de família sul-africana. 

Você está integrado em sua vida diária e 

participar do jantar com a família sempre 

que possível. As famílias sul-africanas são 

particularmente conhecidas por sua hos-

pitalidade e simpatia e rapidamente fazem 

você se sentir em casa.

Homestay -Plus
Quarto individual
Banheiro privado
Café da manhã e jantar
10 a 30 minutos para a escola

Casa  

ótimas

Familías 

receptivas

Inspeções 

regulares

Áreas  

seguras

Cuidadosa-

mente sele-

cionadas

Especialmente para estudantes mais 

maduros e para aqueles que querem 

desfrutar de mais conforto em uma família 

anfitriã, recomendamos esta opção de 

acomodação. Na Família Hospedeira-Plus, 

você desfruta de um banheiro privativo e 

de um padrão de vida mais alto  em geral.

Homeshare
Quarto individual
Banheiro compartilhado
Cozinha equipada
10 a 45 minutos para a escola

Em contraste com uma família onde vocês 

estão incluídos na vida diária da família, 
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GHS Student House
Quartos individuais e compartilhados
Banheiro compartilhado
Cozinha Completa
15 minutos para a escola de Newlands
Jardim e piscina
Wifi grátis

Escolha o GHS Student House, localização 

central, curta distância dos centros de 

Rondebosch e Claremont. Tem um jardim 

e uma piscina, a uma curta caminhada 

da escola de Newlands e uma opção 

econômica. 

Residências GHS

On-site accommodation
Quartos compartilhados
Banheiro compartilhado
Cozinha Completa
Junto à escola
Jardim e piscina
Wifi grátis

Escolha a On-site Accommodaiton, 

porque é na propriedade da escola em 

Newlands, é uma bela casa com um jardim 

e uma grande piscina, perto do centro de 

Claremont, da University of Cape Town e 

Kirstenbosch Gardens. 

GHS Student Residence
Quartos individuais
Banheiro compartilhado
Cozinha Completa
20 - 30 minutos para as duas escolas
Wifi grátis

Escolha a GHS Student Residence, oferece 

quartos individuais, localizada em um 

subúrbio muito popular entre estudantes 

universitários e perto do centro da cidade.

Todas as 

residências 

pertencem a 

Good Hope 

Studies

Quartos  

individuais e 

compartilhados

ótimas  

localizações

Wifi gratuito
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Augusto 
from Brazil

“The school offers the students a 

huge range of different activities from 

wonderful hikes to wine tastings and 

they are all very well organised with a 

very professional and prepared group of 

guides”.

Exemplo do itinerário de atividades semanais e passeios

Terça-feira Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo

9:00-10:40 Drumming 5-a-side Soccer Soup Kitchen Table Mountain Cape Point Kromriver Hike

Manhã

Excursão de dia 
inteiro ao Cabo 
da Boa Esperança, 
Simonstown, Hout-
bay e muito mais! 
Desfrute de uma 
vista deslumbrante 
de Cape Point 
e veja pinguins 
em uma grande 
colônia.

A cerca de uma hora 
de carro do lado de 
fora da cidade até o 
belo vale de Paarl e 
Worcester, iniciamos 
uma caminhada 
de 2 horas e meia 
em direção a uma 
cachoeira e piscina 
natural através da 
bela fauna e flora do 
Cabo.

Tarde

Traslado para African 
Brothers nos Gardens 
para um jogo de 
futebol de 5.

Visitamos uma organiza-
ção de bem-estar no Cape 
Flats e ajudamos com um 
programa de alimentação.

FTraslado gratuito para 
a Table Mountain. Suba 
ou pegue o teleférico e 
aproveite a vista.

Noite

Traslado para o centro da 
cidade onde um baterista 
de tambores experiente, 
irá ajudá-lo a encontrar o 
seu ritmo.

Traslado gratuita para 
hotspots à noite.

Seu progresso de aprendizado é melhor quando você mergulha na linguagem 24 horas por dia, 7 dias por semana, aprenden-

do durante as aulas, praticando em sua acomodação e se comunicando ainda mais enquanto participa de nosso programa 

social. O programa leva você e seus novos amigos a todos os pontos turísticos mais visitados, praticando inglês por toda parte.

Faça novas amizades
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Jessica  

from Brazil

“‘The experience was way more than I 

expected. I got to practice my english, to 

learn how to live with other people with 

different cultures in the backpackers, 

and of course, work with the amazing 

children. It really amazed me how they’re 

loving of anyone who comes in to help. 

... The community of Imizamo Yethu is 

so warm and loving, it is truly amazing to 

see how they can be happy with so little. 

It really gives you a chance to rethink 

about what matters in life.” 

Através de nossa empresa irmã, Good Hope Volunteers, somos capazes de oferecer um abrangente programa de voluntari-

ado. Mais de 30 projetos estão disponíveis no Sul da África. Se você deseja combinar um curso de idiomas com voluntari-

ado, há vários projetos disponíveis na Cidade do Cabo onde você pode assistir a um curso de idiomas pela manhã e ser 

voluntário à tarde ou participar de um curso primeiro e voluntariar após o término do curso.

Seja um Voluntário Good Hope Volunteers

Nenhum dos projetos com os quais trabal-

hamos poderia funcionar sem a dedicação 

e o trabalho árduo de voluntários do 

mundo todo. Você ajudará seu projeto não 

apenas com sua dedicação, tempo e habi-

lidades, mas suas contribuições financeiras 

também permitirão que suas visões se 

tornem realidade. O sorriso de uma criança 

ou um animal saudável libertado de volta 

à natureza são as recompensas pelo seu 

trabalho árduo. Você também tem a opor-

tunidade de experimentar o país de uma 

maneira que nenhum turista jamais fará, 

fará amigos e ampliará seus horizontes.

Participe de um curso de idi-
omas primeiro
O ideal é primeiramente com um curso 

de idiomas de sua escolha e ser voluntário 

quando o curso terminar. Você pode con-

tinuar hospedado na mesma acomodação 

e escolher qualquer um dos nossos proje-

tos na Cidade do Cabo. A maioria dos pro-

jetos disponíveis são comunitários onde 

você trabalha com crianças ou idosos. No 

entanto, também temos um projeto de 

conservação da natureza disponível.

Aprenda de manhã, seja vol-
untário à tarde
Se o seu nível de inglês estiver no nível 

intermediário superior ou superior, você 

poderá participar de um curso de idiomas 

pela manhã e ser voluntário à tarde. Por 

favor, verifique a nossa lista de preços que 

projetos são adequados para o voluntari-

ado à tarde.

Voluntário sem curso
Você pode participar de qualquer um dos 

nossos projetos voluntários sem participar 

de um curso de idiomas. Para a maioria 

dos projetos, não são necessárias habili-

dades específicas, além do nível de inglês 

de intermediário a intermediário superior.

over 30 

projects

Melhores 

projetos 

disponíveis

Transporte 

incluso

10 anos de 

experiência

Fique em 

nossa casa 

dos volun-

tários

Doação 

inclusa
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