ANO LETIVO – 2016/17
Objetivos



Possibilitar aos alunos, a partir do 5º ano, a aprendizagem de Línguas Estrangeiras para além das
incluídas no currículo obrigatório;



Aprofundar e alargar os seus conhecimentos nas Línguas Estrangeiras que fazem parte do currículo
obrigatório;



Através de convénios pré-estabelecidos, possibilitar aos alunos das várias Línguas oferecidas
certificação oficial por exame (diploma), passado pelos organismos respetivos, sem que os alunos
tenham de se deslocar a Institutos fora do Colégio para fazerem as aprendizagens necessárias à
realização desses exames.

Ofertas

I n g l ê s
+ informações *

Level 1 (general English for beginners)
Preparação para certificações do Cambridge
-

Movers (Young Learners Movers) – nível A1

-

KET (Key Examination Test) – nível A2

Dúvidas

-

PET (Preliminary English Test)- nível B1

nicole.abreu@csjb.pt

-

F C E ( First Certificate in English)- nível B2

-

CAE (Certificate in Advanced English) – nível C1

F r a n c ê s

Nível 1, 2, 3 e 4

5º ao 12º ano

E s p a n h o l

Nível 1, 2, 3 e 4

5º ao 12º ano

M a n d a r i m

Nível 1, 2 e 3

5º ao 12º ano

Classe de adultos

Comunidade educativa

* http://www.csjb.pt/Colegio/ACC/Paginas/CentroLinguasEstrangeiras.aspx

Horário – Espanhol, Francês e Mandarim

Horário – Inglês

2ª

CAE (C1)

16h40 |18h25

FCE (B2)

3ª

16h40 |18h25

Movers (A1)

16h35 |18h20

FCE

14h40 |16h30

(alunos do
Secundário)

4ª

3ª

KET (A2)

4ª
5ª

16h40 |18h25

Espanhol

16h30 |18h20

Francês

16h30 |18h20

Mandarim 1/2 *

16h15 |18h00

Espanhol

16h30 |18h20

Francês

16h30 |18h20

Espanhol

16h30 |18h20

Francês

16h30 |18h20

Mandarim 3 *

16h15 |18h00

Mandarim

5ª
6ª

PET (B1)

(adultos) *

18h00 |19h45

16h40 |18h25

Inglês – level 1

16h30 |17h45

Nota: o horário das aulas de Mandarim poderá sofrer alterações
(a combinar oportunamente com os alunos).

Outras informações
Inscrições
Início das
aulas

Secretaria do Colégio. Serão aceites inscrições até 16 de setembro.
3 de outubro.
Nos dias 19 e 20 de setembro, entre as 16h30 e as 17h30, realizar-se-ão os
testes de diagnóstico para posicionamento dos alunos. Local: salas multimédia 2.
Os alunos que transitam de Starters para Movers não necessitam de teste de
diagnóstico.

Custo por
trimestre

159€ - Inglês Level 1, Francês, Espanhol e Mandarim.
214€ - Movers (Young Learners Movers) *
296€ - KET (Key Examination Test) *
319€ - PET (Preliminary English Test) *
319€ - FCE (First Certificate in English)*
338€ - CAE (Certificate in Advanced English)*
* Aquisição obrigatória do livro de curso (ao preço de venda recomendado).

Contactos

atividades@csjb.pt | 21 751 90 93 (Mário Prole)

A abertura dos grupos dependerá de um número mínimo de inscrições.

