
 

 

 

CURSO DE INGLÊS EM BOURNEMOUTH 

A CIDADE 

Por esbanjar qualidade de vida e muitas belezas naturais em seus 11 km de 

orla, tem atraído muitos brasileiros para morar e estudar. A apenas 90 minutos de 

trem de Londres, esta cidade praiana também é um grande centro estudantil 

internacional, com universidades e cursos variados, além de escolas de inglês para 

estrangeiros. Como consequência direta do burburinho acadêmico, a vida 

noturna e cultural é das mais intensas. No verão, o balneário fica bombando de 

visitantes, que desfrutam de uma boa infraestrutura hoteleira, de restaurantes e 

entretenimento. Lá é para se sentir e ficar à vontade. Em plena segunda-feira, 

muitos vão à praia. Nem que seja depois do expediente ou das aulas. Moradores e 

turistas andam despojados, adoram relaxar em belos jardins e são adeptos dos 

esportes aquáticos.  

Por ser impecavelmente limpa, segura e arborizada, lembra até uma 

cidadezinha de interior. Os que vão conhecer Bournemouth pela primeira vez, 

invariavelmente, não querem mais ir embora. Praia cosmopolita e estudantil, 

Bournemouth oferece um atrativo roteiro cultural, que engloba teatros, cinemas, 

shows, salas de concerto, museus e construções históricas, como igrejas, catedrais 

e castelos. 

A excitante vida noturna é um dos grandes chamarizes desta cidade-praia. 

Repleta de estudantes, Bournemouth está no circuito de muitas bandas tops e 

DJ’s internacionais que fazem bombar os diversos bares, pubs e nigth clubs 

existentes. A maioria das baladas fica no centro. Da Old Christchurch Road a 

Lansdowne e até a orla, há picos para todas as idades, inclusive para menores de 

18 anos. 

O rango em Bournemouth está longe de ser o trivial. Mais de 250 

restaurantes e bistrôs espalham-se à beira-mar e pelo centro da cidade. A 

gastronomia é universal naquelas bandas. Têm desde os típicos pratos ingleses, 

como peixe com batatas, à comida mexicana, indiana, japonesa, etc. 

Por ser relativamente pequena, Bournemouth te dá a escolha de alugar ou 

até comprar uma “magrela” para pedalar. Tudo é muito perto e vizinho um do 

outro: praia, praças, escolas, lojas, restaurantes, parques. Você poderá passear 

pela avenida beira-mar, pelo píer e até pegar a balsa de bike ou a pé, se quiser. 

Os melhores lugares para se fazer compras em Bournemouth estão nas 

ruas do centro, cheias de lojas (de lembrancinhas a de departamentos), cafés, 

butiques, joalherias e shoppings. Tudo pode ser feito a pé na região e, para 

chegar lá, o transporte é de fácil acesso. Já no shopping Castlepoint & 

Castlemore, também a céu aberto, moram as principais lojas de marca, e a apenas 

cinco quilômetros de downtown. A dica é: andar, andar e comprar, comprar. 
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A ESCOLA 

O prédio da escola era originalmente uma escola do século XIX e tem um 

grande charme e caráter. Agora modernizado, a escola é equipada com 15 salas 

de aula, biblioteca e livraria, 2 laboratórios de informática com 30 computadores 

multimídias e com acesso gratuito à internet banda larga, laboratório de línguas, 

instalações de vídeo, cafeteria e cantina. Todos os nossos professores são 

especialistas altamente motivados e qualificados para o ensino de Inglês para 

falantes de outras línguas. No entanto, o que buscamos em um professor não 

pode ser escrito em um diploma. A qualidade do talento, a capacidade de 

transformar em inspiração profissionalismo combinada com um elevado grau de 

cuidado com o aluno é o que nos torna diferenciados. 

Idade mínima em casa de família: 16 anos. 

Idade mínima em residência estudantil: 16 anos. 

O CURSO 

O SISTEMA BEET SCHOOL 

A Beet School é uma escola de Inglês dedicado a manter a mais alta 

qualidade em tudo que fazemos, incluindo ensino, hospedagem, administração e 

nosso programa social muito abrangente. O Centro de Línguas foi criado em 

1979, desde então, cresceu em tamanho e reputação. BEET continua a ser da 

família "escola", incentivando um clima de cordialidade e amizade, em que cada 

aluno possa desenvolver o seu potencial para aprender Inglês. Nosso sistema de 

ensino oferece além dos cursos de inglês, programas pré-universitários, exames 

de Cambridge e atuação na formação de novos professores. Nosso sistema de 

ensino há muitos anos é credenciado pelo British Council. 

Curso Básico: 

Tenha aulas de manhã para organizar o seu próprio tempo à tarde. 

Aproveite a chance de conhecer a cidade enquanto você está lá! 20 aulas de 50 

minutos cada por semana e mais 5 horas de estudo autônomo no centro de 

aprendizado. O Programa Básico desenvolve todos os aspectos de sua 

competência no idioma em um programa personalizado coordenado por seu 

professor. 

Investimento:  

CONSULTAR 

Datas de Início do Curso em 2016/2017: 

CONSULTAR 


