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16+

STUDY ABROAD
Jovens e adultos

bem-vindo à
SEE Learning Center
No Mundo competitivo onde vivemos, é importante falar outras línguas e a
melhor maneira para as aprender é, sem dúvida, passar algum tempo nos
países onde elas são faladas. Para além da experiência linguística, o contacto
com os nativos da língua dá-nos a oportunidade de alargar os nossos
horizontes.
A SEE LEARNING CENTER oferece um vasto leque de programas de estudo
standard ou feitos à medida dos seus objetivos, em vários países e com um
equilíbrio ideal entre educação e atividades socias e culturais. Cursos de
línguas, cursos de Verão, visitas de estudo, cursos para professores e campos
de férias, são apenas algumas das opções entre as quais poderá optar.

Se gosta de aprender, conhecer novos amigos e tem um espírito de aventura,
então os nossos cursos são para si!
Com mais de quinze anos de experiência, a SEE Learning Center oferece
excelência na educacão, bem como a garantia de um ambiente seguro.
A SEE oferece-lhe uma seleção de escolas atrativas, experientes e qualificadas
no estrangeiro. Com um conjunto variado de destinos e programas entre os
quais escolher, a SEE não só o ajudará a elaborar o programa apropriado às
suas necessidades, mas assisti-lo-á nos detalhes, incluindo alojamento,
vistos e voos.
Contacte a SEE Learning Center e saiba o que nós e o Mundo temos
para lhe oferecer!
Até breve!
Natalia Barata

Conteúdos
Disfrute dos cursos de línguas, campos de
férias, Ano Académico, atividades, visitas
de estudo e fique fã!
pág.

Qualidade e Serviços
Qualquer que seja a razão para nos contactar ou
estudar connosco – carreira, interesse, viagens ou
lazer – nós comprometemo-nos a oferecer-lhe um
serviço profissional.

Cursos de Verão
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Menores
de 18 anos

16+

Maiores
de 16 anos

Divirta-se enquanto aprende!

Cursos de Verão

Oportunidade única! Combine a aprendizagem da
língua com um programa de atividades & excursões.
Desfrute ao máximo do seu tempo no estrangeiro.

Curso de Línguas

Combine um curso num país nativo da língua com
um programa social. Receberá, garantidamente,
uma experiência de aprendizagem da língua única
e memorável.

Ano Académico

Estudo intensivo a longo prazo – um investimento
de grande valor.

SEE Work Experience
Este é o modo ideal de ganhar experiência de
trabalho em empresas a nível mundial.

Visitas de Estudo
As visitas de estudo são ideais para grupos de
alunos e professores, que conhecem outro país
enquanto aprendem a língua e se divertem.
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Acreditações

Garantia de Qualidade
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Qualidade e Serviços
SEE Highlights
See Learning Center é uma empresa familiar que oferece cursos de línguas, ao longo do ano, em
Portugal e no estrangeiro. A SEE proporciona, através de um serviço de qualidade e profissional,
programas de línguas a empresas e particulares, tanto em Portugal como no estrangeiro - Inglaterra,
Escócia, Irlanda, França, Espanha, Alemanha, Malta, Argentina, Canada, USA … A SEE oferece, ainda,
visitas de estudo para grupos escolares.
Os nossos programas são uma oportunidade de aprender ou melhorar a sua língua de eleição, fazer
novos amigos, explorar novos destinos, e descobrir novos desportos e atividades. Férias com as línguas
são uma experiência recompensadora, divertida e memorável.

Colégios e escolas seguras
Os cursos de línguas e cursos
de Verão realizam–se em
colégios, escolas ou centros
seguros, acolhedores e bem
preparados.

Aconselhamento Personalizado
Proporcionamos aconselhamento
individualizado, ao aluno ou à
família, de modo a garantir que o
curso escolhido se adapta às suas
necessidades e expectativas.

Vistos
Estudantes e professoress
fora da União Europeia
necessitam de visto.

Reunião informativa
A SEE organiza uma reunião
informativa, antes da partida
para o estrangeiro. O
Encarregado de Educação/ aluno
é informado dos detalhes sobre
o curso a frequentar,
alojamento e viagem.

Apoio 24 Horas
A SEE oferece atendimento
individualizado e apoio desde o
momento da inscrição no curso ou
visita de estudo, até ao regresso a
casa. Acreditamos que uma boa
experiência depende não só do
curso, mas do alojamento, do serviço
de transporte, dos monitores e dos
amigos.

Seguro de viagem
Recomendamos um seguro de viagem,
acidentes e responsabilidade civil. A
See Learning Center não se
responsabiliza por furtos, roubos ou
perdas de qualquer bem ou objeto,
bem como por acidentes ou
problemas de saúde.

Alojamento

Residencial, Hotel ou Apartamento Privado
Acomodação em residencial, hotel, pousada
da juventude, guest house ou apartamento
privado pode ser organizada, sujeito a
uma variação de preço e disponibilidade.
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Apoio nos Aeroportos
A SEE oferece apoio à
partida, nos aeroportos
de Lisboa, Porto e Faro.

ou

Famílias
Ficar com uma família de
acolhimento oferece a excelente
oportunidade para os alunos
melhorarem o seu nível linguístico
num ambiente culturalmente
autêntico e tradicional.

Cursos de Verão
Inglaterra

Reino
Unido!

Sendo o maior país do Reino Unido, em
Inglaterra podemos encontrar um pouco de
tudo. A sua história e beleza natural atraem
visitantes de todo o mundo, que vêm à
descoberta das “Terras de sua Majestade”.
Onde quer que estejamos, nunca nos
encontramos muito longe de um estádio de
futebol, um castelo em ruínas ou uma vila
com uma azafamada rua principal. Os cursos
linguísticos SEE Learning Center são uma
ótima oportunidade para aproveitar as férias
de Verão, melhorar os conhecimentos da
língua inglesa e fazer novas amizades com
colegas de todo o mundo.

-

Campos de ténis
Ginásio
Piscina ao ar livre
Relvados desportivos

Opção
- Alojamento em casa
de famílias
- Inglês + Golfe
- Equitação

reading university
Ficheiro
- Ginásio
- Estúdio de dança
- Relvados de futebol e
Râguebi
- Campos de Voleibol

Programa semanal inclui:
Alojamento no colégio ou
Residência de Estudantes
Pensão Completa
15 Horas de aulas de língua inglesa
Um dia e meio de excursões por
semana
Programa de atividades diário
Certificado de frequência
Seguro
Acompanhamento 24 horas
Serviços de emergência e apoio
administrativo

WINDSOR

Maidenhead
Ficheiro

u18

Opção
- Residencial
(WC privativa)

- Famílias
- Inglês + Futebol
- Râguebi ou Golfe ou
Dança

Ficheiro
- Piscina coberta
- Ginásio
- Campos de ténis
- Relvados desportivos
- Anfiteatro interior

Opção
- Alojamento no Colégio
(WC privativa)

Shiplake College
Ficheiro
- Ginásio
- Anfiteatro
- Piscina aquecida (ar livre)
- Relvados desportivos
- Campos de ténis

Visite-nos em http://www.seelearningcenter.pt
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Cursos de Verão
Inglaterra
Bedales School

Reino
Unido!
Cambridge

Opção

Ficheiro
- Piscina coberta
- Campos de ténis
- Relvados desportivos
- Ginásio
- Anfiteatro

Ficheiro
- Programa cultural de Cambridge
- Relvado de futebol
- Excursões & atividades

- Inglês + Ténis

Queen’s College

Oxford

Opção

Ficheiro
- Piscina coberta
- Campos de ténis
- Relvados desportivos
- Ginásio
- Anfiteatro interior

- Inglês + Ténis

Ficheiro
- Localização: Centro de Oxford
- Programa cultural de Oxford

IDADE MÍNIMA: 9
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A SEE
oferece-nos uma
experiência
fantástica!

Stonyhurst College
Ficheiro
-

Piscina coberta
Relvados de râguebi
Campos de ténis
Ginásio

Farnham school

Opção
- Inglês + Equitação

Ficheiro
-

Piscina aquecida (ar livre)
Campos de ténis
Relvados desportivos
Campos de basquetebol
Ginásio

Little Canada
Active English

Myerscough
Ficheiro

“As duas semanas que passei
em Inglaterra permitiram-me
conhecer pessoas de outros
países: Espanha, França,
Itália, Coreia, Túnisia… com
quem mantive o contacto.
O meu inglês melhorou
bastante! No último dia,
só queria ficar mais
tempo!”

Opção

- Academia de Golfe
- Colégio
- Ginásio
(WC privativa)
- Campos de relva
- Inglês + Equitação
sintética (3G)
ou golfe
- Campos de râguebi
- Localização: perto de
Manchester & Liverpool

Ficheiro
- Atividades radicais
- Escalada ou Rappel
- Tiro com arco
- Canoagem (Barcos
Dragão)
- Piscina coberta

Opção
- Bungalows
(WC privativa)

- Curso de Inglês em
Aventura

IDADE MÍNIMA: 9

Visite-nos em http://www.seelearningcenter.pt
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Alpes: Campos de Verão & Idioma

u18

Alpe d’Huez . La plagne . Serre Chevalier . Tignes
Os Campos de Língua, Desportivos e de Liderança
estão situados bem acima das nuvens, na cordilheira
dos Alpes. A descoberta de novas línguas, desportos e
atividades são algumas das características que tornam
o Verão nos Alpes numa experiência inesquecível.

Alojamento
- Club Hotel
(pensão completa)

SEE Campo de
aprendizagem linguística
Programa semanal

SEE Campos de
Basquetebol ou Futebol
Um campo inspirador e motivante que se concentra em
ensinar ao jovens a importância do trabalho em equipa.
Todos os participantes recebem formação em nutrição,
capacidade física e táticas de jogo.

Programa semanal
- 15 horas de treino de aperfeiçoamento técnico
- Atividades adicionais e fim de dia
- Excursões

- 15 horas de aulas de língua inglesa ou francesa
- Atividades, desportos & Excursões locais
- Certificado final especificando as horas de estudo e
actividades realizadas

Ficheiro
- Salas de aulas ao ar livre
- Rácio de funcionários para cada campista 1:8
- Excursões a Chamonix, Annecy, Genebra e Briancon
- Atividades: educacionais, aventura & desportos aquáticos

SEe Campo de Actividades
SEE Campo
Jovem Empreendedor
O Verão é passado num ambiente amigável e divertido,
através de desafios que permitem desenvolver
capacidades empreendedoras.

Programa semanal
- 15 horas semanais de atividades empreendedoras
- Atividades adicionais & fim de dia
- Excursões

8

Um conjunto de atividades excitantes em que cada jovem
vai encontrar a sua vocação preferida. Todos os
participantes recebem formação em nutrição, capacidade
física e táticas de jogo.

Programa semanal
- 15 horas de desporto & atividades de aventura
- Atividades adicionais & fim de dia
- Excursões
Rafting - Canoagem – Rappel – Ciclismo de montanha –
Passeios a pé – Golfe – Ténis – Vela – Tiro com arco –
Patinagem no gelo e esqui – Natação – Arborismo –
Equitação

SEE Learning Center - Cursos de Verão U18

Cursos de Verão

u18

escócia & irlanda
Os cursos de Verão SEE Learning foram
pensados para proporcionar uma
aprendizagem agradável ao mesmo tempo
que propiciam uma experiência cultural
única. Porque não? - Faça novos amigos
estrangeiros e participe em atividades
divertidas que o façam descobrir o que estas
culturas têm para oferecer.

escócia
O programa semanal inclui:
Alojamento com pensão completa em Residencial ou
Famílias
15 Horas de aulas de língua inglesa
Máximo de 15 alunos por turma
Teste de aferição e Certificado de Frequência
Excursão de 1 dia e de meio-dia
Programa de atividades de fim de dia
Acompanhamento 24 horas
Seguro
Serviços de emergência e apoio administrativo

Edimburgo Arthur’s Seat
Alojamento
- Residencial

Programa de atividades:
- Castelo de Edimburgo
- Edinburgh Dungeon &
Ghost tours
- Stirling Castle & Monumento
Braveheart
- Loch Ness
- Atividades lúdicas & desportivas
- Excursão Harry Potter
- 2 Excursões de meio dia

edimburgo

glasgow

Ficheiro

Ficheiro

-

- Ginásio & Teatro
- Biblioteca
- Sala de artes
- Campo de futebol
- Acesso à internet & wifi
- Áreas de convívio

Campo de futebol
Campo de ténis
Ginásio & Teatro
Sala de artes

Interessado em
Edimburgo?
Podes ainda optar
por este!

Alojamento
- Colégio

IRLANDA
Alojamento
- Famílias
- Residencial

Ficheiro
- Visitas culturais (tarde)
- Atividades extra-curriculares (tarde)
- Cafetaria & Acesso grátis à internet

Visite-nos em http://www.seelearningcenter.pt
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Cursos de Verão: USA
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New York . Boston . Los Angeles . San Francisco
Os cursos de inglês da See Learning Center nos
EUA têm o objetivo de permitir aos alunos, não só
aprender a língua inglesa de uma forma natural e
divertida, mas conhecer os pontos turísticos, a
cultura e as atrações das cidades. Seja em New
York, Boston, São Francisco ou Los Angeles, os
cursos focar-se-ão no desenvolvimento da língua
dentro e fora da sala de aula, através de
excursões e visitas organizadas.

new york

15 horas de aulas (máximo 15
estudantes por turma)
Alojamento em colégio ou residencial
(Pensão completa)
Atividades & Excursões

boston
Ficheiro

Ficheiro
- Piscina interior
- Campos de ténis
- Ginásio

san francisco

- Acesso à internet
- Anfiteatro interior
- Atividades & excursões

california
Ficheiro

Ficheiro
- Campo de jogos & Piscina
- Anfiteatro interior
- Atividades & excursões
- Pavilhão desportivo
- Acesso à internet
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Programa semanal inclui:

- Campo de ténis & Piscina
- Relvados desportivos
- Pavilhão desportivo &
Campo de Basquete
- Acesso à internet
gratuito & WiFi

SEE Learning Center - Cursos de Verão U18

Cursos de Verão:

Espanha

U18

Madrid . Granada . Salamanca . Valência . Sevilha . Barcelona
Os cursos de Verão See Learning Center em
Espanha são uma oportunidade única para os
jovens aprenderem uma língua (Castelhano
ou Inglês) ao mesmo tempo que fazem novas
amizades com colegas de todo o mundo ambiente multicultural.

Sevilha

Programa semanal inclui:
20 horas de aulas de língua castelhana ou inglesa
30 horas de desporto
Alojamento com pensão completa em família de
acolhimento ou residência de estudantes
Programa de atividades e excursões (exceto a
Granada e Sevilha)
Máximo de 12 alunos por turma
Certificado de frequência
Acompanhamento 24 horas
Seguro
Serviços de emergência e apoio administrativo

Ficheiro

madrid
Ficheiro

- Alojamento em residencial
(wc privativa) ou família
- Sala de convívio
- Atividades & excursões (opcional)
- Idade mínima: 14 anos

- Alojamento em residencial
(wc privativa)
- Sala de convívio & Ginásio
- Acesso à internet
- Campos de futebol & basquetebol
- Campos de ténis
- Idade mínima: 5 anos

salamanca
Ficheiro
- Alojamento em família ou
residencial(wc partilhada)
- Sala de convívio & Clube de natação
- Campos desportivos
- Ringue de patinagem
- Idade mínima: 5 anos

barcelona
Ficheiro
- Alojamento em residencial
(wc privativa)
- Jardim & terraço & Área de convívio
- Instalações desportivas
- Idade mínima: 5 anos

Visite-nos em http://www.seelearningcenter.pt
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Cursos de Verão:

França
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Arachon . Saint-Malo . Montpellier . Paris
Os cursos de Verão SEE Learning Center em
França têm lugar em locais emblemáticos que
permitem conjugar, com sucesso, as aulas de
língua francesa com entusiasmantes atividades
de lazer. Os jovens têm a oportunidade de
enriquecer os seus conhecimentos da língua
francesa, interagindo com a população local,
descobrindo alguns dos mais importantes
locais do país e, acima de tudo, trocando
experiências e fazendo novas amizades com
colegas de todo o mundo.

Programa semanal inclui:
Alojamento com pensão completa, em
Residência de Estudantes (wc partilhada) ou
Famílias
15 aulas de língua francesa
Atividades & excursões
Transportes
Certificado de frequência
Seguro
Serviços de emergência & apoio administrativo
Idade mínima: 12 anos

Paris
Fact file
- Residencial
- 2 excursões de 1 dia :
Paris & Disneylandia
- 3 tardes por semana:
Excursões “À descoberta de Paris”
- 2 tardes por semana:
Atividades desportivas & lazer
- Transferes entre os aeroportos de
Orly ou Charles de Gaule
- Idade mínima: 12 anos

Cursos de Verão: Itália
Região da Campania

Programa semanal inclui:

Com as suas ruínas romanas, arte renascentista,
arquitetura cativante e um cenário natural
único, a Itália é um país de tesouros que é
indispensável visitar. Um curso de Verão em
Itália é uma oportunidade irrepetível para viver
uma experiência memorável que conjuga
atividades de lazer, desporto e a aprendizagem
linguística de uma forma fácil e divertida.
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Alojamento em apartamento com pensão
completa (4 estudantes)
Atividades desportivas & lazer
20 aulas de língua italiana
Visitas guiadas
Visitas de 1 dia a Velia & Paestum
Transfere desde o aeroporto de Nápoles
Atividades
Certificado de frequência
Seguro
Serviços de emergência e apoio administrativo
Idade mínima: 11 anos

Cursos de Verão: Alemanha

U18

Odenwald . AlpEs
Os cursos de Verão SEE Learning Center na
Alemanha são uma experiência internacional
em que os jovens criam novas amizades, ao
mesmo tempo que aprendem a língua e
cultura alemã. Porquê esperar? A Alemanha e
um Verão inesquecível esperam por ti!

Odenwald

u14

Programa semanal inclui:
Alojamento em Residência de Estudantes
Pensão Completa
20 aulas de língua alemã
Atividades & Excursões
Acompanhamento 24 horas por dia
Certificado de frequência
Seguro
Serviços de emergência e apoio administrativo

Ficheiro
- Residencial (wc partilhada)
- Idade mínima: 8 anos

AlpEs

u16

Ficheiro
- Residencial (wc privativa)
- Idade mínima: 12 anos

Visite-nos em http://www.seelearningcenter.pt
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Cursos de Verão 16+

Inglaterra!
Londres!

UCL . South Bank . Greenwich
Os cursos de Verão de língua inglesa têm uma
abordagem comunicativa através de atividades
lúdicas que estimulam a aprendizagem e a
socialização. Os alunos fazem novas amizades
e experienciam novas culturas que vêm
potenciar o processo de aprendizagem da
língua inglesa.

Programa semanal inclui:
20 aulas de língua inglesa
Máximo de 15 alunos/ turma
Alojamento em Residencial de
Estudantes (pensão completa) ou
Família (almoço na escola, refeições
pré-preparadas durante o
fim-de-semana)
Atividades & Excursões
Relatório & certificado de fim de curso
Assistência 24 horas em caso de
emergência

14+

university
college london
Alojamento
- Residencial (wc partilhada)

Ficheiro
- Sala de convívio & televisão
- Atividades de fim de dia
& discoteca
- Idade máxima: 30 anos

Greenwich

16+

Alojamento
- Residencial (wc privativo)

- Acesso à Internet & WiFi
- Biblioteca & Sala de convívio
- Instalações multimédia
- Idades entre os 16 - 25 anos

Alojamento
- Residencial
(wc partilhada)

14

southbank
Alojamento
- Residencial

Ficheiro

escócia - EdiMburgo

16+

Ficheiro
- Ginásio & Sala de convívio
- Atividades de fim de dia /
discoteca
- Acesso à Internet

18+

Ficheiro
- Localização: perto do centro de Edimburgo
- Excursões a Stirling, Loch Ness e aos castelos de Northumbria
- Transferes

SEE Learning Center - Cursos de Verão 16+

16+

CURSOS DE LÍNGUAS 16+
Aprenda e divirta-se!

Cursos de inglês em Inglaterra
londRES & oxford
Com mais de 380 milhões de nativos, o
inglês é uma das línguas mais faladas
em todo o mundo.
As escolas SEE Learning Center no Reino
Unido ficam situadas em cidades
históricas. A aprendizagem continua
fora da sala de aula, através de um
vasto programa de atividades.
Vive, aprende e mergulha na Cultura
Britânica!

oxford school
Alojamento
- Residencial (18+): wc privativa,
cozinha comum
- Famílias

Ficheiro
- Sala de estudo & Biblioteca
- Sala de convívio & Acesso WiFi

london BOND
Alojamento

- Geral & Intensivo & Individual
- Cursos de Verão & 40+
- Preparação para exames IELTS,
FCE, CAE
- Inglês para objetivos específicos
(ie.técnico)

Ficheiro

- Famílias ou Residencial
- Apartamento

- Terraço & Acesso à internet
- Cafetaria & Sala de televisão
- Atividades sociais & culturais

Cursos
-

Geral & Intensivo & Individual
Executivo & 40+
Preparação para exame: IELTS
Inglês para objetivos específicos (ie. técnico)

hampstead

London towers
Alojamento

Alojamento
- Famílias & Studio

- Famílias ou Residencial

Ficheiro

Ficheiro
- Acesso à internet
- Cafetaria & Pátios
- Biblioteca & Sala de convívio
- Atividades sociais & culturais

Cursos

Cursos

16+

- Geral & Intensivo
- Executivo & Individual & 50+
- Cursos de preparação para exame:
ESOL, TOEIC, IELTS & TOEFL
- Cursos de professores
- Inglês + Excursões

- Acesso à internet
- Atividades culturais & sociais

Cursos
- Geral & Intensivo & Individual
- Inglês para objetivos específicos
(ie. Inglês técnico)
- Cursos de preparação para exame:
FCE, CAE, CPE, IELTS, BEC

newcastle school
Alojamento

Cursos

- Geral & Executivo
- Famílias
- Apartamento de estudantes - Académico
- Curso de Inglês + estágio
- Preparação para os exames de entrada
Ficheiro
em Cambridge
- Acesso à internet
- Cursos de formação de professores:
- Cafetaria
CELTA e DELTA
- Sala de convívio
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Estados Unidos da América 16+
USA

The
Dream
Land!

Bem vindo à terra das oportunidades! Não há
experiência como viver nos Estados Unidos. América é
uma combinação perfeita de aventura, cidades
acolhedoras, belezas naturais e cidades cosmopolitas.
Fique por uma semana ou até por um ano, desenvolva
o seu inglês e mergulhe neste “melting pot” único.

NEW YORK

miami

Ficheiro

Alojamento

Alojamento

- Atividades & Excursões
- Famílias ou Residencial
- Pousada ”Bed & Breakfast” - Sala de convívio
- Acesso à internet
- Apartamento
& Wifi grátis

- Residencial
- Famílias

Cursos
-

Ficheiro
- Biblioteca & Acesso
à internet
- Instalações desportivas
- Atividades & Excursões

Cursos

Geral & Intensivo
Executivo & Individual
Preparação para os exames de Cambridge e TOEFL
Língua estrangeira: Castelhano, Francês, Alemão,
Italiano, Português, Mandarin, Japonês e Árabe

Boston
Alojamento
- Famílias ou Residêncial

-

Geral & Intensivo & Executivo
Preparação para exames: Cambridge e TOEFL
Programa de acesso à Universidade
Língua estrangeira: Castelhano, Francês, Alemão,
Italiano, Português, Mandarin, Japonês e Árabe

fort lauderdale

Ficheiro

Alojamento

- Atividades & Excursões
- Acesso à internet
& Wifi grátis

Cursos
- Geral & Intensivo
- Executivo & Individual
- Preparação para os exames de Cambridge e TOEFL

- Residencial
- Famílias

Ficheiro
- Atividades & Excursões
- Acesso à internet
& Wifi grátis
- Sala de convívio

Cursos
- Geral & Intensivo
- Executivo & Individual
- Preparação para os exames: Cambridge e TOEFL

Visite-nos em http://www.seelearningcenter.pt
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Canada

16+

Ottawa . Montreal . Toronto . Vancouver
A extensa beleza natural do Canadá, refletida nas
montanhas, glaciares, lagos isolados, cataratas e
florestas, é muitas vezes apontada como a razão
para o Canadá ser repetidamente louvado como um
dos países mais interessantes para visitar e estudar
do Mundo! Seja qual for a estação, acontece sempre
algo de fantástico nas animadas cidades do Canadá.

Toronto and Ottawa
Ficheiro

Alojamento
- Famílias ou residencial

- Sala de convívio
- WiFi grátis
- Atividades sociais
& culturais

Cursos
- Geral & Intensivo & Individual
- Formação para Professores
- Preparação para exames

montreal
Alojamento

Vancouver

- Famílias ou residencial

Ficheiro
- Atividades sociais & culturais
- Café & Espaços exteriores
- Sala de convívio
- Acesso à internet & WiFi grátis

Cursos
- Intensivo & Individual
- Preparação para exame
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Ficheiro

Alojamento
- Residencial
- Famílias ou Apartamentos

- Terraço
- Acesso à internet
- WiFi grátis

Cursos
-

Geral & Executivo & EAP
Diploma TESOL
Exame de Cambridge: CAE
Programa de certificação TEFL

16+

Australia & Nova Zelândia

Brisbane . Surfers Paradise . Melbourne . Sydney
A Austrália é um país de culturas heterogéneas,
edifícios icónicos, praias fantásticas e, acima de tudo,
um povo hospitaleiro. Explore a mistura de imagens,
sons e emoções, que fazem com que a Austrália ofereça
uma aprendizagem linguística que nunca mais vai
esquecer.

sidney

Brisbane

Melbourne

Surfers
Paradise

- Residêncial ou Pousada
(18+) ou Família
- Apartamento partilhado

- Residêncial (18 +)
ou Família

- Residêncial (18 +)
ou Família

- Hotéis, pousadas,
apartamentos ou Família

- Atividades & Excursões
- Sala de convívio
- Acesso à internet & Wifi
- Serviços de auxílio
na procura de emprego
- Máximo de 15 alunos
por turma

- Sala de convívio
- Acesso à internet & Wifi
- Atividades & Excursões
- Serviços de auxílio
na procura de emprego
- Máximo de 15 alunos
por turma

- Atividades & Excursões
- Sala de convívio
- Acesso à internet & Wifi
- Serviços de auxílio
na procura de emprego
- Máximo de 15 alunos
por turma

- Atividades & Excursões
- Sala de convívio
- Acesso à internet & Wifi
- Serviços de auxílio na
procura de emprego
- Máximo de 20 alunos
por turma

- Geral & Intensivo
- Individual & Executivo
- Preparação para exames:
FCE, CAE, IELTS

- Geral & Intensivo
- Individual
- Preparação para exames:
FCE, TOEIC, IELTS

- Geral & Intensivo
- Individual

- Geral & Intensivo
- Individual
- Preparação para o exame
de IELTS

Auckland

A Nova Zelândia é um país magnífico
com paisagens formidáveis, pessoas
simpáticas e abertas. Descubra o
património único da Nova Zelândia que
vai desde as frondosas florestas
subtropicais, passando pelas
montanhas gigantescas, até às
pequenas ilhas. Auckland proporciona
uma experiência única e irrepetível.

Alojamento
- Famílias ou Pousada

Cursos
- Geral & Intensivo & individual
- Preparação para o exame IELTS

Ficheiro
-

Sala de convívio & Acesso Wifi à internet
Excursões & atividades extra-curriculares
Serviços de auxílio na procura de emprego
Máximo de 15 alunos por turma

Visite-nos em http://www.seelearningcenter.pt

19

16+

Espanha

Ibiza . Tenerife . Sevilha . Valência . Granada . Salamanca . Barcelona . Madrid
Castelhano é a terceira língua mais falada no
Mundo e a segunda língua mais falada em
eventos internacionais, sendo uma língua global.
See Learning Center oferece várias destinos em
Espanha para aprender castelhano, todos com
qualidade de ensino e atividades fantásticas.

salamanca
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barcelona

madrid

sevilha

- Famílias ou Residencial
- Apartamentos de
estudantes

- Famílias ou Residencial
- Apartamentos de
estudantes

- Famílias ou Residencial
- Apartamentos de
estudantes

- Famílias ou Residencial
- Apartamentos de
estudantes

- Espaços comuns & Pátio
- Biblioteca
- Áreas desportivas
- Acesso à Internet & WiFi
- Atividades culturais
- Excursões
- Máximo 10 alunos por
turma

- Biblioteca & Terraço
- Sala de convívio
- Acesso à Internet e WiFi
- Atividades culturais
- Excursões

- Salão de convívio & Pátio
- Videoteca & Biblioteca
- Acesso à Internet & WiFi
- Atividades culturais
- Excursões

- Acesso à Internet
- WiFi
- Biblioteca
- Sala de conferências
- Áreas de convívio
- Atividades culturais
- Excursões

- Geral & Intensivo
- Executivo
- Preparação para exame:
DELE
- Individual & Espanhol ativo

-

-

-

Geral & intensivo
Executivo
Formação de professores
Estágios
Preparação para exame:
DELE
- Individual & Espanhol ativo
- Espanhol + cursos de
trabalho (remunerado)

Geral & intensivo
Executivo
Formação de professores
Estágios
Espanhol + cursos de
trabalho (remunerado)
- Preparação para exame:
DELE
- Individual & Espanhol ativo

SEE Learning Center - Cursos de Verão 16+

Geral& Intensivo
Executivo
Formação para professores
Preparação para exame:
DELE
- Individual & Espanhol ativo

França

16+

Rouen . Vichy . PariS
A França é uma terra de grandes contrastes uma grande diversidade de paisagens,
culinária, clima, pessoas e uma herança
cultural excecional. SEE Learning Center
oferece uma quantidade interminável de
destinos. A França é o destino perfeito para
estudar a língua Francesa.

rouen

paris

vichy

- Família ou Residencial
ou Hotel

- Família ou Residencial
ou Hotel

- Família ou Residencial
ou Hotel
- Apartamento ou estúdio

- Pátio & Biblioteca
- Acesso à Internet gratuito
- WiFi
- Atividades & Excursões

- Atividades & Excursões
- Áreas externas comuns

- Biblioteca & Video & DVD
- Acesso à Internet gratuito
- WiFi

- Geral & Executivo &
Individual
- Experiência de Trabalho
- Preparação para exames:
DELF/ DALF

- Intensivo & Executivo
& Au pair
- Formação: DELF B2

-

Intensivo & Individual
Formação de professores
Idioma & lazer
Diplomas & Exames:
DELF, DALF, TCF/DAP

Visite-nos em http://www.seelearningcenter.pt
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Itália

16+

Roma . Florenca . Milão . Siena
Poucos lugares no mundo têm o encanto e a magia de Itália.
Rica tanto em cultura como em história, tem muitos tesouros
por descobrir: ruínas Romanas, arte renascentista,
arquitetura moderna, picos montanhosos, lagos serenos,
centros urbanos e vilas fortificadas... Para não mencionar a
pizza e a pasta!

Roma

florenca

milão

siena

- Família ou Residencial
ou B&B ou Hotel

- Família ou Residencial
ou Hotel
- Apartamentos privados
& partilhados

- Família ou Residencial
ou Hotel
- Apartamentos privados
& partilhados

- Famílias ou Residencial
ou Hotel
- Studios & apartamentos
- Agriturismo – casas
agricolas no campo

- Acesso gratuito à Internet
- WiFi
- Snack bar & Espaços
de lazer
- Atividades & Excursões

- Atividades & Excursões
- Espaços de lazer
- Acesso gratuito à internet

- Biblioteca
- Acesso gratuito à internet
- WiFi
- Actividades & Excursões

- Acesso gratuito a internet
- Sala de convívio & Terraço
- Atividades & excursões

-

-

-

-

Geral & Intensivo
Executivo
Estágio & 50+
Preparação para exame

Geral & Intensivo
Executivo
Individual & 50+
Formação de professores
Preparação de exame

Geral & Intensivo
Executivo
Individual
Preparação para exame

Geral & Intensivo
Individual
Executivo
Preparação para exames

Outros Cursos
Film-making, culinária,
Teatro, Italiano através
da música & Descoberta
de Roma
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Arte, Moda, Design,
Cultural, Musica,
Culinária & curso de Vinhos

Arte, Moda, Design,
Cultural, Musica,
Culinária & curso de Vinhos

SEE Learning Center - Cursos de Verão 16+

Arte, Moda, Design,
Cultural, Musica,
Culinária & curso de Vinhos

Alemanha

16+

Berlim . Frankfurt . Hamburgo . Munique
Localizadas no coração da Europa, as vibrantes
cidades da Alemanha, as vilas piturescas, os
maravilhosos cruzeiros no rio Reno, os lagos
cristalinos e as montanhas nevadas, e a mítica
Floresta Negra, fazem da Alemanha um
excelente destino de aprendizagem.

berlin

frankfurt

hamburgo

munique

- Família ou Pousada
ou Hotel
- Quarto privado em
apartamento partilhado

- Família ou Pousada
ou Hotel

- Família ou Pousada
ou Hotel

- Família ou Pousada
ou Hotel

- Acesso à Internet
- WiFi grátis
- Café & Terraço
- Atividades

- Sala Multimédia
- WiFi gratuita
- Café com acesso à Internet
- Atividades

- Acesso à Internet
- WiFi grátis
- Atividades

- Acesso à Internet
- WiFi grátis
- Café, Biblioteca
& Terraço
- Atividades

-

-

-

-

Geral & Intensivo
Individual
Executivo & Premium
Formação de professors
& Estágio
- Preparação para exames:
DSH & TestDaF

Geral & Intensivo
Individual
Executivo & Premium
Formação de professores
& Estágio
- Preparação para exames:
DSH & TestDaF

Geral & Intensivo
Individual
Executivo & Premium
Formação de professors
& Estágio

Geral & Intensivo
Individual
Executivo & Premium
Formação de professors
& Estágio
- Preparação para exames:
DSH & TestDaF

Visite-nos em http://www.seelearningcenter.pt
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Escola Pública ou Privada
A SEE oferece a possibilidade de participar no ano
académico em variados e fantásticos locais dos
Estados Unidos da América. Pensado para ser
flexível, o programa permite aos estudantes
escolher onde passar o ano ou o semestre numa
de várias escolas selecionadas.

Características da Escola Privada

Características da Escola Pública

- Colocação em escola privada e

- Colocação em escola pública e

- Disponível semestre, ano ou

- Programa para semestre ou ano

alojamento em famílias

vários anos em programa
académico

- Escolha de locais interessantes
- Grande variedade de
desportos, atividades &
disciplinas

- Diploma disponível: High School
- Ideal para estudantes que
pretendam uma carreira

universitária no estrangeiro
- Apoio local disponível

alojamento em famílias
académico

- Escolha de locais interessantes
- Grande variedade de

disciplinas desportos & atividades
- Disponível diploma: High School
- Cursos AP

- Ideal para alunos que queiram

passar um semestre ou um ano em
programa académico
- Apoio local

Localização das Escolas Públicas

Localização das Escolas Privadas

New York – Massachusetts – Washington State – Illinois –
California – Florida – Arizona – Colorado – Arkansas –
Oklahoma – Kansas – Iowa - Idaho

New Jersey – New York – Massachusetts – Illinois –
Colorado – California – Florida – Arizona – Indiana –
Arkansas – Virginia – Ohio – Oklahoma – Washington –
Kansas – Maryland - Iowa
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SEE Learning Center - Ano Académico

SEE WORK EXPERIENCE

Nível de Inglês: Mínimo intermédio ou IELTS 5.5
Elegibilidade: Cidadãos da UE
Duração do programa: 25 semanas a 1 ano
Área de trabalho: Hospitalidade. Educação. Negócios. Gestão.
Remuneração: Salário mínimo por hora
Localização de trabalho: UK, Médio Oriente, Extremo Oriente, Maldivas
Alojamento: Organizado pelo estabelecimento, normalmente no local de trabalho ou perto.

Benefícios principais:

A sua situacão:

- Apoio e serviços de saúde
- Assistência na criação de um currículo
professional
- Formação para entrevistas técnicas
- Um serviço de correspondência adaptado
aos objetivos de carreira do estudante e
requisitos específicos da empresa
- Aconselhamento e orientação
- Apoio em caso de emergência 24 horas

- É ambicioso, adaptável e apresentável?
- Deseja viajar e conhecer novas culturas?
- Tem experiência laboral, uma licenciatura?

Visite-nos em http://www.seelearningcenter.pt
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Visitas de Estudo

A See Learning Center
oferece uma vasta seleção de programas para
Mini-estadias ou “ Study Tours” à medida, com
ou sem aulas, já elaborados ou compilados à
sua medida, com alojamento em famílias,
pousada de juventude, residencial de
estudantes ou hotel.
As visitas de estudo são ideais para grupos de
alunos e professores, que conhecem outro país
enquanto aprendem a língua e se divertem.
Se tem um programa de visita de estudo
específico que deseja ver realizado, nós
estamos à sua inteira disposição!
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Rua Damião de Góis, Lj. 2A, Alfornelos
2630-322 Amadora, Portugal
T: +351 214 743 640 | F: +351 214 766 625
E: see@seelearningcenter.pt | W: www.seelearningcenter.pt

