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Intr odução

D

ublim, com uma população de um

padrões, incorporando muitas estruturas modernas,

Dublim e também é um membro do MEI (Marketing

milhão e meio de habitantes é a capital

um grande esforço tem sido feito para preservar a

English in Ireland / Inglês para Marketing na Irlanda) e

da Irlanda. Moderna, segura e sofisticada,

sua elegância e estilo Georgiano. Uma das principais

Turismo em Dublim.

possui muitas associações com grandes escritores,

atrações do Linguaviva é que se encontra a poucos

como por exemplo Yates, Wilde, Shaw, Swift, Joyce,

passos de todos os principais locais culturais e zonas

A escola é orgulhosa do seu serviço individual,

O’Casey, Behan e Beckett. Um povo muito sociável,

comerciais e é de fácil acesso com os transportes

oferecido a cada estudante. A abordagem profissional e

os Irlandeses gostam muito de falar com estrangeiros.

públicos. A escola é uma das mais importantes escolas

personalizada, seja para o ensino que para a organização

Você vai achar a Irlanda um lugar muito receptivo,

de língua inglesa da Irlanda, atraindo estudantes de

da estadia de cada estudante, deu ao Linguaviva uma

com uma tradição profundamente sentida de

todo o mundo. Linguaviva é reconhecido pelo ACELS,

reputação mundial por excelência.

hospitalidade.

um serviço de QQI (Quality and Qualifications
Ireland / Qualidade e Qualificações da Irlanda), um

Se você deseja melhorar o seu inglês, nas mãos capazes

O Centro Linguaviva, fundado em 1977, se encontra

órgão estatutário do Departamento de Educação e

de um especialista, funcionários atenciosos, então você

no coração da cidade de Dublim, em um elegante

Competências para o ensino da língua inglesa. A escola

deveria vir ao Centro Linguaviva.

edifício em estilo Georgiano. Apesar do edifício ter

é o membro escolar efetivo mais antigo do QE (Quality

sido totalmente reformado de acordo com os mais altos

English / Inglês de Qualidade) no Centro da Cidade de

BROCHURE

•
•

•
•

Estudo por qualquer período de tempo e

•

Grupo de lições privadas e pequenas

escolha entre uma ampla gama de cursos que

para estudantes com especiais interesses

melhor se adaptam às suas necessidades

profissionais, comerciais e culturais.

Turmas pequenas: Máximo de 12 alunos no

•

Teste de nível online para os estudantes.

período diurno e 15 no período vespertino

•

Excelentes estruturas recreativas e de

Cursos disponíveis em tempo integral, parcial,
semi-intenviso e intensivo.

•

iniciantes disponíveis durante alguns períodos.

Aberto o ano inteiro.

Todos os níveis do Básico ao Avançado
oferecidos durante todo o ano. Turmas para

aprendizado no local.
•

Os estudantes, que terminam seus cursos com
sucesso, são presenteados com um certificado.

“

Excelência não é suficiente. Fiquei
110% feliz com aquilo que o
nosso professor fez. Simplesmente
excelente! Gostei muito da minha
estadia no Linguaviva. Foi uma
experiência muito impressionante: a
hospitalidade irlandesa não pode ser
superada por nada nem ninguém.
Espero voltar para as aulas ou
apenas para tormar um café

“

Por que escolher o Centro Linguaviva?

Lutz, Alemanha
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Por que o Centro Linguaviva
é orgulhoso da sua equipe de
professores?

I n t r od u ç ã o

é completamente atualizada com as
abordagens modernas de ensino e
aprendizagem de Inglês como língua
estrangeira.

•

segue o programa e trabalha para o
desenvolvimento das quatro competências:
oral, auditiva, leitura e escrita com ênfase
especial na abordagem comunicativa.

•

são todos formados com qualificação EFL
reconhecida e especialmente muitos anos de
experiência de ensino de sucesso.

•

fornece todas as possibilidades possíveis para
obter o máximo do seu tempo na Irlanda.

•

são altamente motivados e interessados ao
bem-estar de cada estudante e se asseguram
que a sua estadia na nossa escola seja muito
vantajosa.
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“

“

•

O nosso professor é uma
pessoa surpreendente com uma
abordagem muito criativa de
ensino. Gostei muito das lições
Dusan, Áustria

“

“

A nossa equipe de professores:

Se eu tivesse tido este professor na
minha infância, teria sido melhor
em Inglês! Todos foram muito
pacientes comigo!
Stephane, MSF França

BROCHURE

A

maior parte dos estudantes que desejam

Y a tarde e ainda terem tempo para fazer atividades ou

fazer cursos em tempo integral optam

estudar sozinhos durante a tarde. Em alternativa, eles

pelos cursos X, X+Z ou X+Y. Alguns

podem unir o curso X com algumas lições individuais

estudantes querem ter as tardes livres para repousar,

durante a tarde. Horários individuais para lições

estudar sozinhos, conhecer Dublim, interagir com

privadas podem ser organizadas para satisfazer as

os outros estudantes e partecipar em atividades

necessidades particulares dos estudantes.

extracurriculares organizadas pela escola.
As lições em tempo integral são pequenas, e durante
A escola é muito feliz que os estudantes passem o

o outono e inverno geralmente possuem 8 ou 9

tempo livre deles no edifício, seja fazendo trabalhos

estudantes. Os cursos compreendem as quatro

extra para o Inglês deles ou utilizando as estruturas da

competências de audição, oral, leitura e escrita com

escola.

ênfase especial à pronúncia. Técnicas de ensino, como
por exemplo as atividades de colunas informativas,

As pessoas que desejam fazer cursos mais intensivos,

simulações, dramatizações, discussões e debates

como por exemplo de 26 ou 30 lições por semana,

fornecem as oportunidades para ganhar a fluência na

podem unir o curso X pela manhã com o curso Z ou

língua.

Curso Z: 6 lições por semana
Duas tardes por semana das 14:00 às 17:00
(Máximo 15)
Curso X+Z: 26 lições por semana
Manhã das 09:00 às 13:00 de Segunda a Sexta
(Máximo 12)
Duas tardes das 14:00 às 17:00 (Máximo 15)
Curso X+Y: 30 lições por semana
Manhã das 09:00 às 13:00 de Segunda a Sexta
(Máximo 12) Três ou quatro tardes das 14:00 às
17:00 (Máximo 15)

cursos

Lições de Grupo

de

Geral

Guía

Inglês

Curso X: 20 lições por semana.
Manhã das 09:00 às 13:00 de Segunda a Sexta
(Máximo 12)

Curso S: 20 lições por semana em grupo mais 6
lições privadas.
Manhã somente das 09:00 às 13:00 (Máximo 12)
Mais: 6 lições privadas em 2 tardes por semana.
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A Formação dos Professores
• Curso Em Serviço para os Professores Não Nativos de Inglês

Guía

de

cursos

• Curso de Imersão na História, Cultura e Literatura Irlandesa
formação de professores para exercitar os

O

Durante as tardes, os participantes do curso participam

www.schooleducationgateway.eu/en/pub/profile.

professores de língua inglesa. Estes cursos

em projetos de trabalho, assim como visitam lugares de

cfm?do=organisation&id=2130

são adequados para os professores de Inglês, que

interesse social e cultural. À noite, algumas atividades

gostariam de melhorar suas competências na língua

também podem ser organizadas.

Detalhes do curso: Curso Em Serviço para os

O número máximo de estudantes por sala de aula é

www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_

Centro Linguaviva oferece cursos de

inglesa e aprender novas metodologias de ensino.
Para partecipar efetivamente nestes cursos, os professores

de 15. Estes cursos são sujeitos a um mínimo de 6

devem ter um nível mínimo de B2 no CEFR.

participantes por curso. Os cursos também podem ser
organizados para grupos fechados durante o ano.

Os cursos destinam-se a proporcionar as oportunidades

academy/catalogue/detail.cfm?id=2599
Detalhes do curso de Imersão na História, Cultura e
Literatura Irlandesa:
www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_

para os professores de desenvolverem suas habilidades na

Ambos os cursos são aprovados e listados no banco

língua inglesa, aperfeiçoar suas práticas de ensino atuais,

de dados europeu EU Erasmus+ (Pic Number:

examinar diferentes abordagens e métodos e desenvolver

945689764). Para maiores informações, por favor

Maiores informações também estão disponíveis na

materiais para o uso em classe. Os tutores do curso são

visitar os seguintes links:

homepage do Centro Linguaviva

altamente qualificados com uma rica experiência.
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Professores Não Nativos de Inglês:

academy/catalogue/detail.cfm?id=2600

www.linguaviva.com

BROCHURE

Programa Au Pair junto com o Curso Z
•

adultos com idade entre os 18 e 25 anos,

adequada de conversação.
•

ficar no país por um longo período para aprender

infância é necessária e os candidatos devem

o Inglês. O coordenador au pair do Centro
Linguaviva ajudará com qualquer problema que

“

Acho que tenho muita sorte por ter
encontrado esta família! Somos
muito parecidos e nos damos
muito bem. Foi uma experiência
supreendente. Os professores e a
equipe foram fantásticos!

“

Rocio, Espanha

Qualificação ou experiência em assistência a
gostar realmente de crianças.

•

Os au pairs devem frequentar a escola no

possa surgir e fornecerá apoio e conselhos, seja para

Centro Linguaviva duas vezes por semana

os au pairs que para as famílias.

(curso Z) onde poderão se beneficiar de todas

pa ir s

provenientes da Europa e países não Europeus. Este
é um modelo ideal para os estudantes que desejam

Um au pair deve possuir um conhecimento
básico de Inglês junto com uma capacidade

a u

O programa au pair é disponível para os jovens

as estruturas da escola, assim como desfrutar de
uma tarifa especial para as lições.

Como funciona?:

assistência a infância e com as tarefas de casa. Por favor,

As famílias selecionam os au pairs a partir dos módulos

lembre-se que não serão férias e que os tempos livres

de candidatura que se encontram arquivados no

para estudar e se divertir serão limitados. Os candidatos

escritório. Os candidatos podem ser entrevistados pelas

au pair devem ser pacientes, visto que suas candidaturas

famílias interessadas. Os au pairs são cuidadosamente

podem não serem vistas imediatamente.

combinados com as famílias, que necessitam de
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Guía

de

cursos

Inglês parafinalidade
especifica (ESP)

O

curso destinado aos estudantes que
desejam estudar Business consiste em

Lições privadas ou pequenos grupos:
•

vinte lições por semana durante duas

semanas.

•

Competências de Business para reuniões,

é perfeito para os estudantes que desejam estudar

negociações, telefonemas e apresentações.

Inglês de forma mais intensiva. Os cursos podem ser

Competências linguísticas – melhorar a

organizados em qualquer momento do ano, também

pronúncia e terminologias.
É necessário um mínimo de cinco pessoas para realizar

•

nas competências necessárias de gestão de

este curso. Um bom nível intermediário de Inglês é
necessário para se registrar. Este curso foi desenvolvido
para melhorar o desempenho em áreas como:

Atividades de audição – concentração
notas.

•

Resumo das informações, sejam elas
orais que escritas, inclusive a criação de
relatórios.

•

Situações sociais – relacionar-se socialmente
com os clientes/colegas, realizar recepções e
discutir determinados argumentos.
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de forma individual ou para pequenos grupos. Estes
cursos visam as necessidades específicas do cliente, e se
reveleram de grande sucesso no passado. Uma seleção
muito ampla e variada de materiais de apoio é utilizada.
As classes são adatas para satisfazer as necessidades
individuais do estudante.

BROCHURE

Exames:

flexíveis e custam menos do que os outros exames de

Os estudantes no Centro Linguaviva possuem a

Inglês. O Diretor de Estudos, junto com os professores,

oportunidade de se prepararem para diversos exames. A

através de avaliações e exames aconselherão os

escola possui um resultado record excelente nos exames

estudantes sobre qual é o exame mais apropriado a ser

Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced e

feito.

Cambridge Proficiency.
Os estudantes que desejam estudar sozinhos são muito

CPE, são realizados regularmente durante o ano. A

bem-vindos para usufruirem das classes, os aparelhos e

equipe Linguaviva fornecerá maiores informações aos

os materiais. Podemos fornecer um leitor de CD e CDs

estes exames.
Os estudantes que desejarem realizar o TOEFL,
TOEIC ou CPE serão assistidos em suas preparações e
os materiais lhes serão disponibilizados.
Linguaviva é um centro de exame do TIE (Test of
Interactive English) e do ETAPP (English Test for
Academic and Professional Purposes). Ambos os
exames são reconhecidos pelo ACELS, um serviço de
Q.Q.I. (Quality and Qualification Ireland / Qualidade
e Qualificação da Irlanda), um órgão estatutário
do Departamento de Educação e Competências. A
vantagem de fazer estes exames, é que eles são mais

de audio para a compreensão oral. Dicionários e outros
recursos multimédia podem ser disponibilizados aos
estudantes mediante solicitação.

“

A minha estadia foi organizada
muito bem! Lições privadas
interessantes com um professor
excelente e com experiência.
Obrigada por ter-me oferecido o
uso de uma classe quando precisei
para preparar-me para os exames.
Marta, Polônia

“

estudantes que desejassem maiores informações sobre

E XA M E S

Autoaprendizagem:
Os exames Cambridge como o PET, FCE, CAE e
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A

tua

escolha

de

A LOJ A M E N TO

acomodação...
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P

ara alcanzar mayor fluidez, lo mejor
es practicar el idioma en situaciones
cotidianas. Por eso, casi todos los alumnos
deciden alojarse en casas de familia.
O mais alto nível de acomodação em família anfitriã
é disponível a todos os estudantes Linguaviva. As
famílias são cuidadosamente selecionadas. Todas as
acomodações são inspecionadas e monitoradas de
maneira contínua pelo nosso oficial de acomodação.
As famílias anfitriãs se encontram em algumas das
melhores áreas residenciais de Dublim. Hospedar-se
em uma casa Irlandesa garante a total imersão na
língua. Os estudantes se sentem em casa, na acolhente
e amigável atmosfera da vida de uma família Irlandesa
e muitas amizades duradouras são formadas entre o
estudante e a família anfitriã.

Em uma família anfitriã lhe garantiremos:
•
•

•
•
•

Quarto de solteiro (ou duplo dependendo da
acomodação escolhida)
A opção de pensão completa inclui: café da
manhã, um saquinho com o almoço, janta e
todas as refeições nos fins de semana. A opção
de meia pensão inclui: café da manhã e janta.
Inclui também um leve almoço nos fins de
semana.
Estruturas de estudo, como por exemplo
escrivaninha no quarto.
Temperatura adequada durante os meses de
inverno.
Os estudantes com a mesma língua materna

não serão acomodados com a mesma família,
exceto quando expressamente solicitado.
Pensão, acomodação self-catering ou hoteleira, que
custam consideravelmente muito mais, podem ser
organizadas mediante solicitação para qualquer
estudante que não deseja se hospedar com uma
família anfitriã.
A acomodação em campus universitário também é
disponível de Junho a Agosto incluso. As residências
e apartamentos no centro da cidade também podem
ser reservadas.

BROCHURE

“

“

Daniel, Suíça

Transferimento do Aeroporto:
Lembre-se que se você se sente nervoso com relação a sua chegada em Dublim, podemos
organizar um transferimento do aeroporto. Escolhendo este serviço (ver a lista de preços)
significa que você será recebido no saguão de chegadas e conduzido diretamente a sua

A LOJ A M E N TO

Cinco estrelas não è suficiente para a minha excelente
acomodação. Devo dar a minha mãe anfitriã pelo menos cinco
corações! Ela e sua família foram maravilhosos!

acomodação escolhida (listado na lista de preços como “transferimento”). O transferimento de
retorno também pode ser organizado e é especialmente útil para os estudantes que devem pegar
um vôo de retorno cedo pela manhã.
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A GEN DA S OCI A L/CU LTU R A L

Atividades sociais
culturais…

O

ferecemos um programa diferente
e interessante de atividades
extracurriculares a cada semana. Os

estudantes são acompanhados por um representante
do Centro Linguaviva a lugares de interesse histórico
e cultural, como por exemplo:
•

O Castelo de Dublim

•

O Kilmainham Gaol

•

O Trinity College

•

O Centro de Visitantes Guiness

•

O Museu dos Escritores de Dublim

•

Dublinia

•

A Galeria Nacional

•

O Museu Nacional

Para citar somente alguns …
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e

BROCHURE

O que os estudantes podem fazer

E

xcursões de um dia inteiro e nos fins
de semana a lugares como por exemplo
Glendalough, Kilkenny e Newgrange são
organizadas e realizadas por guias turísticos com
experiência. Os estudantes que desejam organizar
suas excursões de final de semana são assistidos pela
equipe administrativa. A equipe é mais que contenta
em dar conselhos com relação ao transporte,
acomodação e lugares de interesse na Irlanda.

Outras atividades extracurriculares:
•

•

•

Um filme ou um programa de TV é
apresentado na área lounge dos estudantes
todas as tardes. Muitos estudantes se
beneficiam desta oportunidade simplesmente
para relaxar e interagir com os outros
estudantes de outras nacionalidades.
Noites em Pub e passeios noturnos também
são organizados. Este é um ótimo modo para
fazer com que os estudantes se socializem e
interajam. Um dos passeios noturnos mais
populares é a nossa Festa Dançante Irlandesa.
Os estudantes podem se juntar a excursões
a pé organizadas, onde podem experimentar
a cidade movimentada ou observar as lindas
paisagens Irlandesas, como por exemplo
Howth, Bray, etc.

A GEN DA S OCI A L/CU LTU R A L

durante o final de semana?
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e xcelente

serviços

• Parada de ônibus diretamente em frente à
escola.
• Excelentes meios de transportes públicos
(LUAS tram. DART Serviço ferroviário e de
Ônibus).
• Salas de aula espaçosas.
• TV com aparelho DVD nas salas de aula.
• Leitor de CD disponível em todas as
salas de aula (que também podem ser
disponibilizados aos estudantes que desejam
praticar suas capacidades de compreensão
oral).
• Salas de aula e materiais de estudo adicionais
também podem ser disponibilizados para
qualquer estudante, como por exemplo
materiais de exames.

quantidade

…

• Laptops e recursos multimédia são utilizados
pelos professores em todos os cursos.
• A área lounge dos estudantes é equipada com
TV de tela plana e computadores adicionais.
• Chá, café e lanches estão à venda na
lanchonete na área lounge dos estudantes.
• Sala de informática completamente equipada
que pode ser utilizada para realizar pesquisas,
terminar as tarefas de casa ou projetos,
controlar o e-mail ou utilizar as redes sociais.
• WiFi disponível em todas as salas de aula e
nas áreas comuns, assim os estudantes podem
se conectar a internet diretamente dos seus
dispositivos pessoais como celulares, tablets,
laptops, etc.
• Biblioteca equipada com livros de audio,

revistas mensais populares e jornais.
• Sala de jogos com mesa de ping-pong, air
hockey, snooker/sinuca e pebolim.
• Pátio com mesas, cadeiras, guarda-sóis,
plantas e fontes.

BROCHURE

Agora

•

que

fazer?

fácil…
Preencha o formulário de reserva lembrando de

•

Envie-nos o depósito de reserva de €150 assim

fornecer o seu endereço completo, número de

que você nos enviar os formulários preenchidos. O

telefone, endereço e-mail e data de nascimento.

depósito pode ser transferido diretamente a nossa

Os estudantes podem enviar o formulário

conta bancária ou ser pago com carta de crédito

seguro de saúde e pessoal antes de deixarem seus

preenchido por e-mail para a escola ou

durante o processo de reserva online. Esta operação

países.

simplesmente completar a reserva online www.

não é reembolsável, mas é deduzível da sua parcela

linguaviva.com/booking-index.htm.

Verifique com a embaixada Irlandesa mais próxima
caso tenha qualquer dúvida com relação a vistos.

•

Indique se deseja uma acomodação ou não.

ou online. Se você pagar online, pode pagar seja

Declare qualquer alergia ou especiais exigências

o depósito que o inteiro valor. Se nos envie o seu

alimentares.

formulário de reserva via fax, você deve transferir

Se deseja que organizamos um transferimento do

o depósito diretamente a nossa conta bancária e

aeroporto, então pedimos que você nos forneça os

enviar o recibo de transferência via fax junto com os

detalhes do vôo. Se você ainda não reservou o seu
vôo, pedimos que você se lembre de nos enviar os
detalhes assim que possível.

formulários.
•

Todos os estudantes são aconselhados de fazer um

A reserva pode ser feita pelos correios, fax, e-mail

Selecione o curso de sua escolha.

•

•

sua família anfitriã.
•

total.

•
•

confirmação do seu curso e todos os detallhes da

Assim que recebermos todos os seus formulários
preenchidos e o depósito de reserva, enviaremos a

The Linguaviva Centre Ltd
45 Lower Lesson Street
Dublin 2, Ireland
 Tel:
353-1-6789384.
 Fax:
353-1-6765687.
 E-mail:
info@linguaviva.com
 Homepage:
www.linguaviva.com

I N S C R IÇ Ã O
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DUBLIN

45 Lower Leeson Street, Dublin 2, Ireland
www.linguaviva.com
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