1. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA
O Centro de Estudos Nota Exemplar ministrará o curso de Inglês, preparando os alunos para serem presentes a exame e
obterem certificado pela Cambridge University.
2. INSTALAÇÕES E MATERIAL
O curso decorre nas instalações da Nota Exemplar. Para frequência do curso é necessário a aquisição de um manual de
curso.
3. REGIME DE FUNCIONAMENTO DO CURSO
O curso inicia em outubro e termina em junho. Terá pausa, nas interrupções letivas escolares.
Os valores do curso de Inglês, bem como Pack’s consideram-se mensais e não haverá direito a desconto caso o aluno
frequente menos tempo por quaisquer motivos.
Os valores promocionais não são acumuláveis com outras promoções.
As aulas são em grupo e marcadas de acordo com a disponibilidade do horário dos alunos, bem como o seu nível de
aprendizagem, pelo que poderá haver necessidade da realização de um teste para aferir em que nível se encontra o aluno.
Para a elaboração dos horários, o Encarregado de Educação deverá preencher um documento com a disponibilidade horária de
que dispõe, para que seja integrado num grupo de trabalho respeitante ao seu nível de aprendizagem, bem como lhe seja
compatível a nível de horário a cumprir.
4. NÍVEIS
Existem os níveis seguintes com os valores mensais abaixo indicados. A frequência é de duas horas por semana.
As normas são definidas internacionalmente e adequadas para crianças, jovens e adultos e testados como (ESOL) English for
Speakers of Other Languages.
A Universidade de Cambridge far-se-á representar em Lisboa e após o pagamento da inscrição para o exame, ao British
Council, os alunos obterão um diploma da Cambridge University no que diz respeito à competência Linguística em: Listening,
Reading, Writing, Speaking e use of English e isso demonstrará ao aluno a progressão e motivação para estudar Inglês.
5.VALORES DO CURSO
A inscrição e seguro são pagos no ato da inscrição. Alunos da Nota Exemplar pagam anualmente uma inscrição de 20€.
Os alunos externos pagarão 25€ para a inscrição e seguro.
A mensalidade varia consoante o nível em que se encontra.
Os pagamentos devem ser efetuados até dia 5 de cada mês.

QECR(*)
Mestria
Autonomia
Vantagem
Limiar
Elementar
Iniciação

YLE
Flyers
YLE
Movers
YLE
Starters

Inglês geral
CPE
Certificate Proficiency in English
CAE
Certificate Advanced English
FCE
First Certificate in English
PET
Preliminary English Test
KET
Key English Test

Mensalidade
105 €
95 €
85 €
75 €
65 €
50 €
50 €

* QECR Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - reconhecido internacionalmente

6. FALTAS
Em caso de falta, o aluno não terá direito à reposição dessa aula, apenas será posto ao corrente do conteúdo da mesma. No
caso de ser o professor que se encontre impossibilitado de lecionar alguma aula no dia e hora marcados, compensá-la-á em
horário a combinar para que nenhum aluno fique prejudicado.
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