
 

 

 

CURSO DE INGLÊS EM DUBLIN 

A CIDADE 

Dublin é a capital e mais importante cidade da Irlanda. Com 
aproximadamente 2 milhões de habitantes, é uma cidade alegre e vibrante, 
sempre pronta a receber seus visitantes. Ao contrário dos ingleses, 
os dubliners são bastante simpáticos e estão sempre se divertindo (ou having a 
craic, como gostam de dizer). Em um bar, café ou pub, é sempre possível puxar 
papo com um nativo e ter uma agradável conversa, especialmente se você estiver 
em um pub. 

Dublin é uma das cidades mais antigas da Europa. Ou seja, há muita 
cultura e muita história espalhada pela cidade. A música na Irlanda também 
exerce uma grande influência. É bastante fácil sair à noite e achar pubs com 
ótimas bandas tocando de graça. 

Geograficamente, Dublin tem uma perfeita localização. Ao mesmo tempo 
em que se situa em uma região costeira, é cercada por montanhas. Além disso, 
fica a menos de uma hora de Londres e cerca de 1h30 de avião de Paris. Ou seja, 
mesmo sendo em uma ilha, fica próxima o suficiente da Europa Continental. 

Os irlandeses, em especial, tem um estilo de vida mais tranquilo que a 
maioria dos europeus e norte-americanos, por exemplo. Não são tão rígidos com 
horários e não abrem mão de terem uma boa qualidade de vida. 

A cidade de Dublin tem o tamanho ideal. Nem tão grande para que você 
seja atropelado pelo ritmo de vida da cidade e nem tão pequena a ponto de fazer 
você ficar constantemente entediado. Morando nos arredores do centro, por 
exemplo, é possível fazer muitas coisas a pé. 

Dublin é uma cidade onde é impossível não se divertir. Da tradicionalíssima 

fábrica da cerveja Guinness até o Zoológico de Dublin, passando pelos inúmeros 

pubs, castelos e museus, há muito o que fazer na capital irlandesa. Dublin é uma 

das cidades que mais crescem na Europa. Estude lá e descubra por que! 

A ESCOLA 

A Alpha College of English, escola associada Eurocentres, é a maior escola 

de inglês no centro de Dublin. Situada perto da O'Connell Street, a escola tem 18 

salas de aula, uma biblioteca, lanchonete e sala de informática. Existe acesso 

gratuito de internet por todo o edifício. Aqui você vai aprender o inglês perfeito, 

desde o Inglês Geral até o nível mais avançado de Inglês para negócios. Gostaria 

de relaxar no final do dia? Existem inúmeros pubs e restaurantes onde pode fazer 

uma pausa. Afinal estudar não é tudo! Aproveite seu tempo livre para abrir seus 

horizontes e ir numa das muitas atividades culturais que Dublin oferece! 

Idade mínima em casa de família: 16 anos. 

Idade mínima em residência estudantil: 16 anos. 

 



O CURSO 

O SISTEMA EUROCENTRES 

O Eurocentres foi fundado em 1960 na Suíça. A instituição é especializada 

no ensino de idiomas para estrangeiros; sua atuação ao longo dos mais de 50 

anos de existência sempre priorizou a qualidade do ensino. Isto significa escolas 

de primeira linha, com instalações modernas e bem equipadas, professores 

especializados no ensino de seu idioma para estrangeiros e uma metodologia que 

prima pelo foco nos principais aspectos do aprendizado de um idioma: leitura, 

compreensão, fala e escrita. Dentre as mais tradicionais e efetivas redes de ensino 

de idiomas do mundo. O Eurocentres é a escolha certa para aqueles que 

procuram um programa com qualidade e foco no aprendizado do idioma. 

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: 

TODA SEGUNDA-FEIRA. 

 


