
PROTOCOLO ENTRE O EXÉRCITO PORTUGUÊS E O INSTITUTO DE

LíNGUAS DE ALGÉS UNIPESSOAL, LDA

1. Preâmbulo

A celebração do presente protocolo tem como objetivo assegurar aos militares

e aos trabalhadores do mapa de pessoal civil do Exército Português, o acesso

em condições preferenciais a um conjunto de atividades disponibilizadas pelo

INSTITUTO DE LíNGUAS DE ALGÉS UNIPESSOAL, LDA.

2. Identificação das partes

Entre:

a) O EXÉRCITO PORTUGUÊS, pessoa coletiva número 600 021 610, como

primeiro outorgante, representado neste ato pelo Exmo. Diretor de Serviços

de Pessoal, Senhor Major-General Aníbal Alves Flambó; e

b) O INSTITUTO DE LlNGUAS DE ALGÉS UNIPESSOAL, LDA, doravante

designado ILA-Instituto de Línguas de Algés, com sede na Av. Bombeiros

Voluntários de Algés, nO 29 - 2°, 1495-021 Algés, com o número de

identificação de pessoa coletiva 508 835 445, como segundo outorgante,

representada neste ato pelo Exmo. Senhor Diretor Nuno Daniel Santos

Esteves, com poderes para outorgar o presente acordo;

é celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas

seguintes:

1



3. Parte dispositiva

Cláusula 1.a

Objeto

1. O presente protocolo tem por objeto assegurar aos beneficiários indicados

na Cláusula 4a, o acesso aos produtos/serviços do ILA-Instituto de Línguas

de Algés identificados na listagem anexa a este "Protocolo" em condições

especiais;

2. O protocolo tem âmbito nacional, aplicando-se em todo o território, apesar

do Instituto se localizar na zona da grande Lisboa.

Cláusula 2.a

Obrigações do Exército Português

1. O Exército Português compromete-se a divulgar os termos deste protocolo,

podendo as formas de divulgação serem previamente acordadas com o ILA-

Instituto de Línguas de Algés para efeitos de fornecimento dos suportes mais

adequados;

2. Adicionalmente, o Exército Português autoriza o ILA-lnstituto de Línguas de

Algés a divulgar os termos do presente protocolo junto dos seus

beneficiários;

3. A realização de ações de divulgação e informação das atividades lecionadas

pelo ILA-Instituto de Línguas de Algés nas Unidades, Estabelecimentos e

Órgãos do Exército Português estará condicionado à obtenção prévia de

autorização do respetivo Comandante, Diretor ou Chefe.

Cláusula 3.a

Procedimentos/Obrigações do ILA-Instituto de Línguas de Algés

1. O ILA-Instituto de Línguas de Algés tem um projeto pedagógico inovador

que visa estimular competências como a resiliência, o otimismo e a

motivação, dispondo de excelentes condições para a aprendizagem do

Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Mandarim, Árabe, Farsi,
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Holandês, Russo e Português para estrangeiros, garantindo um ensino de

qualidade através duma escolha criteriosa dos seus docentes, os quais são

licenciados por Universidades dos Países da língua que lecionam;

2. O ILA-Instituto de Línguas de Algés funciona das 9:00 às 22:00 Horas e

dispõe de:

a. Cursos intensivos ao longo do ano, com a duração de 40 horas,

com duas aulas de 75 minutos cada, duas, três ou cinco vezes

por semana;

b. Cursos intensivos de Verão em julho, agosto e setembro;

c. Horários elaborados especialmente para adultos;

d. Uma vasta gama de programas de aulas, em horário pós-laboral,

com as aulas programadas para uma duração de 75 minutos,

duas vezes por semana, ou duas aulas consecutivas aos

Sábados, entre as 9 horas e as 14 horas;

e. A abertura de um curso anual ou dos cursos intensivos depende

de um número mínimo de alunos, pelo que é possível um curso

solicitado demorar algum tempo/não chegue a abrir.

3. As aulas são lecionadas apenas na língua em estudo, assim desde a

primeira aula os alunos encontram-se envolvidos no vocabulário, pronúncia

e expressões da língua em estudo, e em todos os cursos lecionados o ILA-

Instituto de Línguas de Algés elabora e entrega, após a conclusão dos

respetivos cursos, o relatório de aproveitamento que inclui a sua

assiduidade e um certificado;

4. Aos novos alunos são feitas entrevistas previas de avaliação de

conhecimentos, para que cada grupo seja composto por alunos do mesmo

nível;

5. O ILA-lnstituto <!eLínguas de Algés obriga-se a conceder aos beneficiários

indicados na cláusula 4a, o acesso em condições especiais aos cursos que

constam na listagem em anexo a este Protocolo:

a. desconto de 15% sobre os preços praticados (cf preçário em

vigor para o ano letivo em curso, em anexo); e

b. oferta da inscrição.
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6. A listagem dos cursos objeto desse desconto e o respetivo preço será

revisto anualmente pelo ILA-Instituto de Línguas de Algés;

7. Os descontos não são acumuláveis com outros concedidos a outras

entidades ou a possuidores de cartão jovem e não incluem os livros;

8. Beneficiarão do desconto referido os beneficiários do Exército Português

que invoquem essa qualidade e que no ato de aquisição dos serviços façam

prova da sua qualidade junto do ILA-Instituto de Línguas de Algés;

9. Todas as alterações às condições preferenciais mencionadas no número

anterior, deverão ser comunicadas ao Exército Português, previamente à

sua entrada em vigor, para que sejam dadas a conhecer aos beneficiários

pela forma mais adequada;

10. Complementarmente, o ILA-Instituto de Línguas de Algés enviará ao

Exército, para conhecimento e divulgação toda a informação que se

justifique;

Cláusula 4.a

Beneficiários

1. São beneficiários deste protocolo, os militares dos quadros permanentes,

na situação de ativo, reserva ou reforma, os militares em regime de

voluntariado e de contrato, e os trabalhadores do mapa de pessoal civil do

Exército Português;

2. Estas condições especiais estabelecidas, poderão ser extensivas ao

cônjuge, a pessoa que vive em condição análoga à dos cônjuges e os filhos

dependentes dos beneficiários do presente protocolo;

3. A cessação do vínculo contratual dos beneficiários com o Exército

Português não )mplica a cessação das condições preferenciais deste

protocolo, desde que as condições comerciais tenham sido acordadas antes

do termo do vínculo;

4. O ILA-Instituto de Línguas de Algés solicitará aos beneficiários que façam

prova da sua qualidade.
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Cláusula s.a
Encargos financeiros

O Exército Português não assume qualquer responsabilidade, decorrente das

relações estabelecidas ao abrigo do presente protocolo, entre os beneficiá rios

e o ILA-Instituto de Línguas de Algés, designadamente pagamentos, taxas ou

outros custos preparatórios ou definitivos pelos atos praticados pelos

beneficiários deste acordo, competindo ao Colégio o relacionamento direto com

estes.

Cláusula 6.a

Comunicação entre as partes

1. Para facilitar a comunicação entre as partes será criada uma Comissão de

Acompanhamento para propor a adoção das medidas julgadas necessárias

para cumprimento do presente protocolo;

2. A Comissão de Acompanhamento reúne-se a pedido de qualquer uma das

partes e será constituída por dois elementos de cada uma delas.

Cláusula 7.a

Aditamentos

O presente Protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes,

através de aditamentos, que após assinados, serão juntos ao Protocolo, dele

passando a constituir parte integrante.

Cláusula s.a
Resolução e denúncia

1. O Exército Português poderá proceder à sua rescisão quando as alterações

às condições preferenciais previstas na cláusula 1.a deixarem de constituir

uma vantagem, quando comparadas com as condições oferecidas pelo ILA-

Instituto de Línguas de Algés à generalidade dos seus clientes;

2. As partes poderão a todo o tempo, e com uma antecedência mínima de 60

dias relativamente à data da cessação de efeitos do presente protocolo,

denunciar o mesmo mediante carta registada com aviso de receção dirigida

à outra parte, sem necessidade de invocar justa causa, ou qualquer

fundamentação;
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3. O Exército Português poderá proceder à sua rescisão quando venham a

existir queixas ou reclamações por parte dos beneficiários, por

incumprimentos dos vários serviços propostos na Cláusula 3.a, do presente

protocolo;

4. A denúncia ou resolução do protocolo não confere o direito a qualquer

indemnização, implica a imediata cessação das condições oferecidas pelo

mesmo, nos termos do n.? 1 desta cláusula, salvaguardando-se as que já

estejam contratualizadas na vigência do presente acordo, que se manterão

em vigor até ao termo dos respetivos contratos e operações em curso.

Cláusula 9.a

Prazo de vigência

Este protocolo entrará em vigor na data da sua assinatura, é válido até 31 de

Dezembro de 2014, sendo automaticamente renovado por períodos sucessivos

de doze meses, caso não seja denunciado por uma das partes, com uma

antecedência mínima de 60 dias relativamente ao termo do período em curso.

Feito em dois exemplares originais, ficando cada um dos outorgantes com um

exemplar.

Assim o outorgaram, em Lisboa, aos~ dias de JVN--\\o de 2014:

Pelo 1.° Outorgante:

~J>-(1.v1~
fp"

Pelo 2.° Outorgante:

Anexo: 1. Preçário ILA-2014.
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Anexo

Listagem de produtos/serviços/ Preçário ILA-2014.

TABELA DE VALORES Mensal Semestral

Crianças - 8 aos 12 anos 70h - 56 aulas 70.00€ 490.00€ 470.00€ 450.00€

Cursos de Inglês
Adolescentes e Adultos

Beginner AI 55h-44 aulas 85.00€ 459.00€ 440.00€ 420.00€
Elementary A1.l 70h-56 aulas 85.00€ 595.00€ 570.00€ 550.00€
Pre-Intermediate A2 70h-56 aulas 85.00€ 595.00€ 570.00€ 550.00€
Intermediate Bl 80h-64 aulas 85.00€ 680.00€ 650.00€ 625.00€
Upper Intermediate 82 82.511,...66aulas 85.00€ 701.25€ 675.25€ 645.25€
Advanced C1 8011-64aulas 85.00€ 680.00€ 675.00€ 645.00€
Proficiency C2 80h-64 aulas 85.00€ 680.00€ 675.00€ 645.00€

Cursos de Inglês - Preparação para Exames
First B2 82.5h-66 aulas 110.00€ 907.50€ 870.00€ 835.00€
Advanced Cl 80h-64 aulas 110.00€ 880.00€ 845.00€ 8l0.00€
Proficiency C2 80h-64 aulas 110.00€ 880.00€ 845.00€ 8l0.00€
IELTS 80h-64 aulas llO.OO€ 880.00€ 845.00€ 810.00€

Cursos Intensivos-Todos os Idiomas Cursos Intensivos - Crianças

Cursos Específicos Individuais

Cursos de Alemão
Nível I AI 92.5h-74 aulas 85.00€ 786.25€ 755.00€ 72S.00€
Nível 2 A2 105h-84 aulas 85.00€ 892.50€ 855.00€ 820.00€
Nível 3 61 9511-76aulas 85.00€ 807.50€ 775.00€ 740.00€
Nível 4 B2 95h-76 aulas 85.00€ 807.50€ 775.00€ 740.00€

Cursos de Mandarim, Espanhol, Francês, Português, Italiano, Russo, Holandês, Árabe e Farsi

Inicial AI Ver plano Curricular 85.00€
Pré -Intermédio A2 Ver plano Curricular 85.00€
Intermédio Bl Ver plano Curricular 85.00€
Avançado B2 Ver plano Curricular 85.00€

Cursos à medida - Línguas. Informática e Gestão Pessoal

Pacote de horas Jndividual Duo* Conversação Instalações Cliente 15 a 30kms raio

10 horas 260.00€ 360.00€ 250.00€

20 horas 520.00€ 640.00€ 480.00€ Acresce 1.50€ por

30 horas 780.00€ 900.00€ 69O.00€ hora
40 horas 1.040.00€ 1.120.00€ 880.00€

Acresce 3.00€
por hora"

Dias e horários estipulados pelo aluno, de acordo com a disponibilidade da escola e do professor.
*Os alunos têm de estar no mesmo nível.
**Mais de 30kms acresce 4.50€ por hora.
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1!! - 6!! Ano l8.00€/h 170.00€/h 340.00€/h S10.00€/h 6S0.00€/h 12.00€/h
Valor a definir

7!! - 9!!Ano 20.00€/h 190.00€/h 380.00€jh SSO.OO€/h 730.00€/h 13.00€/h de acord
lO!! -11!! Ano 2S.00€jh 240.00€/h 480.00€/h 68S,.00€/h 900.00€/h 17.00€/h com as

12!!Ano 27.00€/h 260.00€jh 520.00€/h 740.00€/h 970.00€/h 20.00€/h necessidades

Superior 38.00€/h 370.00€/h nO.OO€/h 1.OSO.OO€/h 1.3S0.00€/h 30.00€/h
dos alunos

Apoio Individual Pack 10 h. Pack 20 h. Pack 30 h. Pack 40 h. Grupo<3 Packs

Escolar alunos

INSCRiÇÃO - 40.00€ Uma única inscrição para novos alunos - antigos alunos estão isentos

Valores para os Exames

Os valores de inscrição dos exames são atualizados de acordo com a tabela de preços do Cambridge.

Para além da preparação para os exames do Cambridge, fazemos também a preparação dos exames de

Francês na Alliance Française, para os exames de Espanhol no Instituto Cervantes e para os exames de

Alemão no Instituto Goethe.

Os valores dos exames são definidos por cada uma das entidades.

Traduções

Fazemos traduções dele para várias línguas de texto geral ou técnico e documentos com ou sem

certificação.

Preço por palavra Preço por página Tipo _

Inglês - outra língua / Outra língua - Inglês

O.OS€ I 1S€ I
0.06€ I 18€ I

Todas as outras línguas

0.07€ I 21€ I Texto comum
0.08€ I 27€ I Texto técnico
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Portal IMAGINE
Com o portal da IMAGINE, você tem acesso ao seu plano de estudos, horários e toda a informação Que necessita

para estar sempre em contacto com a escola.

~I,.,.,.....-
•.•: ,..•• ~.. ....'f"" .•...'..,.....•..•...~

:-;::;. '''t.:"~. trt';: ~"::~::l(f.:~;:::::

Cronograma das aulas

A partir deste momento, já podeentrar no

universo IMAGINE.

Para tal. basta criar um nome de utilizador e

uma palavra passe, para ter acesso ao nosso

sistema e ficar a par de todos os cursos a

iniciar, bem como de todas as novidades,

Utilizador - nome.apelido

I I
Palavra Passe - nomeOl

I I
Poderá posteriormente alterar a sua Palavra-Passe

Material de apoio

http://portal.ila.ptfsessions/login.html

t ~AH'IIN(j AC,\I)l;>l'>1IF.f,~-
PlIIel'ftlPf.Jol

Entrir 1.f'rtriIl'

lilllslll$
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'lf.l1.fJf!Hlf-'/f8PfQf1,

18

~=zr:=R-:=::::==,;:~O=O~~~~~P.MtPNu'UmlJ*"rfOJtou,
SeemenlioRft'giJiWJ.J~HiIr.rnD"liqurIno •• "tJficltf>m~~?~-W!IIq.",

~~



Infonnações Pessoais
Para melhor o podermos servir, pedimos-lhe que preencha este pequeno questionário:

Título I I Nome Completo I I
M D F D Data Nascimento I / / IEstado Civil I I Nacionalidade I I
Morada cr. I II I
Localidade I I Profissão I I Empresa

Telemóvel I I Email

Telefone I I Rede Social: D Facebook D Twitter D LinkedlN D outra _

Em que formação esta interessado?
Idiomas Outra formação

O Inglês O Alemão O Frânces O Entrevistas de Emprego (Inglês)

O Russo O Espanhol O Português D Informática

O Arabe O Mandarim O outro O Gestão pessoal

Como e que ouviu falar de nós? I I
Tem familiares ou amigos que foram nossos alunos? Se sim, diga-nos o nome e ano em que estudou na IMAGINE

I II I
Teve algum tipo de experiência anterior em escolas de idiomas?

D Sim D Não Em caso afirmativo, indique o nome da escola: _

Assinale as característícas que valoriza na aprendizagem: Qual o motivo que o leva a estudar um idioma?

Garantia de resultados O Procura de emprego O
Liberdade de horários O Valorização profissional/promoção O
Proximidade da Escola O Conhecer outra lingua O
Boas instalações O Complemento de estudos O
Método tradicional O Viagem de turismo O
Promoções interessantes O Viagem de trabalho O

Observações:

Recebido por: _ Data ---.J ---.J __Hora: 17

um novo conceito de fonnação ...
4d5 anos, de experiência em formação

e exce enclà!
A IMAGINE, fundada em 1968, possui um conceito simples, mas extraordinariamente eficaz:

Estruturar a comunicação das pessoas para a língua de aprendizagem e comunicar efetivamente, criando
as condições para que os alunos percam a inibição, encorajando-os a falarem e a perderem certos dogmas
sobre a língua.

o método IMAGINE é comprovado pelos inúmeros alunos que aprenderam e impulsionaram as suas vidas
e carreiras. As nossas instalações são em Algés, e possuímos cinco salas equipadas com tecnologia, para
que a sua experiência seja muito agradável.

Os nossos cursos são vocacionados para quem necessita de formação para a sua vida profissional ou
apenas para adquirir outros conhecimentos. Quer seja no início ou no auge da sua carreira, todos necessi-
tam de uma formação especializada para os ajudar a ter sucesso da forma mais eficaz.

~
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Cursos de idiomas >
Inglês; Mandarim; Espanhol; Alemão; Francês;
Português para estrangeiros, entre outros idiomas
Cursos Intensivos; Cursos Expresso; Cursos de Férias; Aulas aos Sábados

A nossa meta é assegurar que, como estudante sob
a nossa responsabilidade, terá a oportunidade de pro-
gredir ao máximo durante os seus estudos. Estamos aqui
para ajudá-lo a fazer a melhor escolha para si. Os nossos
colaboradores vão ajudá-lo a criar um plano de estudos
e um horário adaptado às suas necessidades. Por isso
leia com atenção tudo sobre o maravilhoso mundo de
oportunidades educacionais que temos para si.
Esperamos ansiosamente pelo privilégio de o receber na
IMAGINE num futuro próximo.
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CUrsos Intensivos
25 horas, 50 horas e 90 horas.

Este curso é para profissionais que se querem desenvolver
num contexto de trabalho e social. no menor tempo possível
e com uma prática que apenas um curso intensivo consegue
oferecer:

• Desenvolver a sua leitura e
capacidade de compreensão

• Melhorar a sua escrita num
contexto de trabalho

• Performance efectiva em
ambientes de negócios e soci-
ais menos formais.

• Desenvolver capacidade de
networking e expandir os seus
contactos

• Escrever relatórios, e-malls e
cartas, formais e informais

• Expandir o vocabulário de
negócios exponencialmente

Além dos nossos cursos de negócios, oferecemos serviços de:

• Traduções
• Oficial/legal

• Consecutiva

• Simultânea

• Feiras / Congressos

• Audiovisuais

• Interpretações

• Revisões

Os nossos cursos são concebidos e desenvolvidos
para auxiliar as pessoas de negócios a terem sucesso
na economia global, e são ajustados à realidade de
cada empresa, com enfoque específico nas áreas de
negócio.
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A nossa oferta de serviços engloba:

• Reunião inicial sem compromisso para compreender as necessidades da empresa e fazer as recomendações dos

cursos mais apropriados.

Teste diagnóstico e de necessidades para avaliar o nível de conhecimentos e compreender as necessidades de cada

formando, de modo a desenvolver os programas e criar grupos homogéneos. Este teste -escrito e oral-, não implica

quaisquer custos .

• Formadores qualificados e licenciados, que possuem habilitações na área do ensino das línguas. Elevada experiência

em lecionar cursos para profissionais de negócios. Além disso, alguns dos nossos formadores têm experiência no mundo
empresarial. \

.Para garantir a melhor adaptação às necessidades dos formandos, trabalhamos com o melhor material do mercado,

especificamente para cada grupo / formando individual. O material que acompanha o curso e o Dossier Técnico Pedagó-

gico - DTP -, com material de consulta estão incluídos nos custos do curso. Livro de curso ou gramática quando seja

necessário, têm um custo adicional.

• O curso decorre sob o controlo da direção pedagógica e da equipa de

apoio que fornece mensalmente informações sobre todas as suas solicita-

ções de forma célere.

• Apresentação de avaliações / relatórios a meio

no fim de cada bloco de aulas, com as recomenda-

ções necessárias. No fim do curso é passado um

certificado da IMAGINE, reconhecido pela DGERT.

É."""0'\

\ ~DGERT
, ~urC"". Ii, ••.l •••••• r••

I ••••• ,i..'•••.•f ~" •• _, ••
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Níveis Standard
English
Levels

Níveis
CEF'

Exames
Cambridge
ESOL

TOEFL
Testor Engllshas
lorelgn Ianguage

IBT/CBT /Paper

TOEIC
Test or Engllsh

Internatioroal
CommunicationCurrículo Oxford

Utilizador básico

.."
Consegue compreender e usar expressões conhecidas do dia-a-dia e frases básicas dirigidas para a satrsrecao concreta de uma necessidade. Consegue apresentar-se
aos outros e responder a perguntas sobre si. como onde mora, pessoas que conhece e objectos Que lhe pertencem. Consegue interagir de forma simples desde Que
a outra pessoa fale devagar e claramente e esteja preparada para ajudar.

..,2
Consegue compreender frases e frequentemente usa expressões relacionadas com as áreas de reievància imediata (informaçêo pessoal e familiar. compras. geografia
local e emprego). consegue comunicar em tarefas simples e rotineiras Que requerem troca de informação simples e directa, como assuntos do seu conhecimento.
Consegue descrever aspectos simples do seu passado, ambiente imediato e érees de necessidade imediata.

Utilizador independente
B,
Consegue compreender os pontos principais de assuntos conhecidos com Que se depara regularmente no trabalho. escola, lazer, etc. Consegue lidar com Quase
todas as situaçOes Que possam surgir. Consegue redigir textos simples e bem organizados sobre um assunto do seu interesse ou do seu conhecimento. Consegue
descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições. e dar breves razões e explicações de opiniões e planos.

B2
Consegue compreender as linhas gerais de textos mais complexos sobre assuntos concretos ou abstractos, incluindo técnicas de discussão numa ârea da sua
especializaçao.Consegue interagir com um certo grau de fluência e espontaneidade com falantes nativos da língua. Consegue redigir textos claros e detalhados sobre
vârios assuntos e consegue explicar o seu ponto de vista sobre um determinado assunto, mostrando as vantagens e desvantagens.

Utilizador proficiente
C,
Consegue compreender uma variedade de textos cada vez mais longos e exigentes. e reconhecer o significado implícito. Consegue expressar-se espontaneamente
e com fluência. sem grandes hesitações aparentes. Consegue usar a linguagem de forma flexível e eficaz para fins socas. académicos e profissionais. Consegue
redigir textos claros, bem estruturados e detalhados sobre assuntos complexos, mostrando controlo de técnicas organizacionais, de coesãoe ligaçao.

C2
Consegue compreender com facilidade tudo o Que lê e ouve, Consegue sumarizar Informaçêo de diferentes fontes, tanto escritas como faladas. reconstruir argumen-
tos, numa apresentacao coerente. Consegue expressar-se espontaneamente, com preclsào e fluência, diferenciando os mais leves Significados de situecões cada vez
mais complexas,
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Método IMAGINE
Com a IMAGINE, terá um rápido progresso dos seus obietivos linguísticos. Com o nosso currículo cuidadosamente

preparado. Os nossos professores qualificados e inspiradores, utilizarão os métodos de ensino mais atuais para ajudá-lo

a atingir o seu potencial completo.

Utilizando vários tipos de materiais na sala de aula. os professores da IMAGINE cobrirão todas as necessidades linguísti-

cas: leitura, escrita, audição, fala, gramática e vocabulário. Além disso, o nosso método é comprovado e desenvolve a

confiança e a fluência do seu idioma, encorajando-o a testar os novos conhecimentos que você adquiriu imediatamente.

Auxílio, motivação e progresso \
Durante o curso, o seu progresso será regularmente monitorado e documentado no seu Registo Individual de Aluno. As

reuniões com seu professor identificarão áreas importantes para melhoria e mantê-Io-ão focado, enquanto as avaliações

de progresso manterão a sua motivação e mostrarão quando vai estar pronto para prosseguir para o nível seguinte.

Ao completar satisfatoriamente o curso, irá receberá o certificado de curso IMAGINE, com a descrição do seu nível no

idioma. Este registo de realização do curso, contribuirá para enriquecer o seu perfil académico ou profissional. fornecen-

do prova documental da melhoria das suas cpacidades linguísticas.
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Complemente as suas lições da

sala de aula com secções perso-

nalizadas de Estudo Estrutura-

do. Escolha por meio do seu

portal de aluno, atividades

linguísticas, elementos de

estudo e conversação

A monitorização regular e a

orientação do seu professor

ajudá-Io-ão a obter o máximo

benefício para a sua aprendiza-

gem.

A IMAGINE é sem dúvida a

melhor opção para aprender

novos idiomas.

Não espere mais para
começar a sua aprendi-
zagem!

A IMAGINE, por forma a responder aos objetivos específicos dos profissionais, fornece um portfólio de serviços desti-

nados quer a homens e mulheres de negócios portugueses e estrangeiros, quer a empresas.

Para atingir as metas dos alunos profissionais integrados no mundo de negócios, a IMAGINE tem ao seu dispor cursos,

cujos programas permitem atingir os objetivos especificos de cada empresa.

Após uma reunião inicial de modo a estabelecer os requisitos específicos de cada empresa, são elaborados programas

adaptados às necessidades de cada cliente. Todos os formandos são submetidos a um teste que permite determinar as

suas exigências linguísticas e profissionais, a partir do qual é elaborado o programa de formação.

A IMAGINE proporciona a mesma qualidade de ensino vivo e dinâmico aos grupos de empresas, quer decorram nas

nossas instalações, quer nas da própria companhia. Os nossos programas visam a superação de barreiras linguísticas e

culturais, permitindo assim maior crescimento e sucesso nos atuais mercados internacionais.

• :st_,~-..1fiIó 4lii'li'. e _ j Além de "grupos de empresa fechados",

a IMAGINE tem ao dispor dos seus alunos

adultos um leque variado de opções. Para

além das aulas individuais e cursos espe-

ciais para empresas, existem ainda horá-

rios, que lhes são especialmente destina-

dos, na maior parte dos diferentes níveis.

Ao começar um nível inicial os alunos

podem seguir um programa profissional

até atingirem os seus objectivos.

A IMAGINE organiza cursos técnicos

especiais para quem tenha um nível inter-

g 'Jt.~--J, 4 ~:~~s 0pua~~t~~~s~~~~~!~~e:i~~~a: ~~;~~

ciacões". "Linguagem de Apresenta-

ções", "Inglês para o setor Bancário",

"Escrita de Cartas e Relatórios", entre
I Em outros

Exame Internacional - IELTS (lnternational English Testing System) e BEC (Business English Certificate).
A IMAGINE pode prepará-lo/Ia ou a colaboradores da empresa para os exames de avaliação IELTS e BEC. O IELTS é

composto por 4 módulos (Compreensão Oral. Expressão Oral, Leitura e Escrita Académica). Os candidatos são classifi-

cados numa escala de 1 a 9 (a maior parte das universidades requer uma classificação de 6.0 ou superior). Os candida-

tos podem apresentar-se aos exames de IELTS várias vezes durante o ano. O BEC tem um enquadramento no mundo

dos negócios, estes testes são ideais para profissionais e estudantes das áreas de economia e gestão.

A IMAGINE pode Informá-lo sobre as datas em que são efetuados os exames em Portugal e auxiliá-lo na sua inscrição.
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Soluções Profissionais
Os idiomas estrangeiros são definidos como prioridade estratégica na comunicação de
todas as empresas para obterem sucesso numa economia cada vez mais global. Para isso
é necessária uma comunicação eficaz!

Os nossos clientes são exigentes e pessoas muito ocupadas. Não têm nem tempo nem din-
heiro a perder, por isso necessitam do melhor. Os nossos cursos estão adaptados para
responder a essas exigências. A IMAGINE oferec~ métodos extremamente práticos com
resultados imediatamente aplicáveis.

As empresas e os seus profissionais vem ter connosco com
grandes expectativas. O nosso objetivo é excedê-Ias. Se está
apenas a iniciar a sua carreira. ou já no topo da sua profissão.
temos a experiência e o pessoal qualificado para o ajudar a
melhorar os seus idiomas. no menor tempo possível.

Depois de um curso connosco, você vai:

•• Comunicar com mais confiança;

• Participar com maior sucesso
em reuniões, apresentações
e negociações;

•• Melhorar a sua escrita, incluindo e-mails;

•• Melhorar a sua gramática;

• Expandir o seu vocabulário
profissional;

•• Trabalhar com sucesso num
ambiente multi-cultural;

•• Socializar em rede com
maior eficácia.
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Crianças e Adolescentes

Traz um novo conceito de aprendizagem de linguas, os primei-
ros conta tos com as línguas acontecem de forma natural e
divertida. As crianças aprendem a brincar podendo assim
interagir e comunicar socialmente de uma forma natural.

Para os adolescentes os professores falam muito mais que
idiomas. falam a sua língua. Nas aulas aprendem a divertir-se,
falando sobre os assuntos que gosta: desportos radicais,
viagens. música e muito mais.

Apoio Escolar
Ensino Básico
1" Ciclo
Língua Portuguesa
Matemática

3" Ciclo
Ciências Físico-Químicas
Espanhol
Francês
InglêS
Língua Portuguesa
Matemática

2" Ciclo
Ciências da Natureza
Inglês
Língua Portuguesa
Matemática

Ensino Secundário
Alemão
Geometria Descritiva A
Economia A
Inglês
Espanhol
Literatura Portuguesa
Matemática A e B
Física

Física e Química A
Português A e B
Francês
Química

Ensino Superior e Exames
A formação individual a este nível é mais especializada e exigente. Por isso. contamos com professores experientes e
com elevado nível de conhecimentos.

Sendo uma tarefa de acrescida responsabilidade. o pedido de explicações para o ensino superior estará sujeito a análise
prévia do programa da disciplina. com resposta definitiva no prazo máximo de três dias.
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Adultos
Valorize o seu currículo com os nossos cursos, que são uma referência no mercado. Aquí encontra mais oportunidades
para conversar, em aulas dinâmicas e interativas, com professores experientes e qualificados.

No curso Beginner e Elementary, o aluno aprende a comunicar desde cedo, participando em atividades que simulam
situações do dia-a-dia. A conversação, a compreensão oral. a leitura e escrita são praticadas de maneira equilibrada,
incentivando sempre a interação entre os alunos.

No curso Pre-Intermediate o aluno desenvolve a capacidade de comunicar em situações sociais e profissionais do dia-a
-dia. Entre os temas trabalhados, encontram-se pedir e trocar informações, descrever aco tecimentos, pessoas,lugares,
redigir recados e e-mails. Além disso, o aluno terá acesso a informações culturais sobre os países da língua na sala de
aula, através de revistas importadas, filmes com legendas em inglês, livros e atividades na Internet.

Nos cursos mais avançado - Intermediate e Upper-Intermediate - o aluno aperfeiçoa suas capacidades linguísticas e
aprende a comunicar em inúmeras situações sociais e profissionais de forma mais independente. Adquire, gradualmen-
te, mais segurança para perceber filmes, notícias, anúncios, seminários e apresentações.

o aluno dos níveis avançados - Advanced - aprende expressar-se de maneira assertiva
através do uso de estruturas mais complexas e vocabulário mais abrangente. Além
disso, passa a ler e a compreender publicações originais, artigos de jornais e
revistas, inclusive os de caráter mais especializado ou abstrato. O curso
inclui ainda a prática de redação de textos de estilos variados.
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iLeaming -Imagine Blended Leaming
As aulas serão desenvolvidas pela através da
internet e pela interação indireta, as sessões
assíncronas com uso de tecnologia de áudio e
vídeo em plataforma virtual em www.por-

taUla.pt, e pela valorização da dimensão
formativa, ao longo de todo o processo de
aprendizagem, através do estabelecimento da
comunicação entre intervenientes, forma-
dor-formandos, susceptível, no limite, de
produzir feedbacks corretivos que garantam a
verificação das aprendizagens e das com-
petências.

Programação das aulas:

2' e 4' - serão disponibilizadas na plataforma
e-Iearning gravações áudio e vídeo dos
conteúdos programáticos, assim como Obje-
tos de Aprendizagem.

5' - será disponibilizado mini-teste relativo
aos conteúdos dados nessa semana (que
ficará disponível até domingo)
Aula presencial ou via Skype, por marcação
sempre que desejar, com duração de 1,5hora
por semana.

Sistema de Avaliação
Mini-testes de avaliação dos conteúdos
lecionados semanalmente (num total de 6)
e teste final, com a seguinte ponderação:
Mini-testes: 20%
Aulas presenciais: 20%
Teste final: 60%

Também disponlvel via:

~
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Cursos Especificos
Áreas de Intervenção:

• Advocacia

• Farmacêutica

• Gestão e Finanças

• Turismo e Hotelaria

• Marketing e Vendas

• Aeronaútica

• Engenheria

• Medicina

• Banca

• Recursos Humanos

Viagens e Lazer
Curso de conversação rápido e flexível destinado a alunos de
que pretendem comunicar em situações reais e sobre temas
especificos.

Cursos Intensivos de Verão
Os Cursos Intensivos de Verão são ideais para que todos possam atingir os seus objetivos linguísticos em espaço de
tempo limitado.
Se precisa de consolidar o seu nível de Inglês, Alemão, Francês ou Português, pode consegui-lo em apenas um mês.
Após completar um Curso Intensivo de Verão, pode entrar para o nivel seguinte durante o ano letivo, poupando um
tempo precioso ao preparar o seu futuro durante o verão. Como é do seu conhecimento, o domínio de outras línguas
torna-se cada vez mais importante a cada dia que passa. Existe um leque variado de Cursos Intensivos de Verão em
todas as línguas, durante os meses de julho, agosto e setembro

Cursos de Preparação para Exames ESOL Cambridge
Cambridge English: First - FCE - Nível 82
Representa um nível geral de competência em Inglês prático, sendo amplamente reconhecido, em Portugal, nos setores
do comércio e da indústria.
Cambridge English: Advanced - CAE - Nível C1
Comprova um alto nível de competência em Inglês prático para quem se prepara para entrar no mercado de trabalho
ou, ainda, para quem já exerça uma atividade profissional. t reconhecido pela maioria das universidades inglesas como
nível exigido para admissão, quanto à língua inglesa.
Cambridge English: Proficiency - CPE - Nível C2
Representa um nível muito elevado de competência em Inglês, sendo reconhecido, não apenas em universidades
britânicas, mas também em universidades de outros países de língua inglesa, para efeitos de matrícula.
IELTS (International English Language Testing System)
O IELTS,que é composto por 4 módulos (compreensão oral, expressão oral, leitura académica e escrita académica). Os
candidatos são classificados numa escala de 1a 9 (a maior parte das universidades requerem uma classificação de 6.0
ou superior). Os candidatos podem apresentar-se aos exames IELTSmensalmente.
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Modalidades de Cursos

1:1 É um programa de aulas particulares que é
totalmente flexível para atender às suas necessi-
dades.
Este curso é ideal para executivos e gestores experientes
que necessitam de melhorar a sua linguagem de negócios e
aptidões profissionais num contexto profiss onal no menor
tempo possível. Vai melhorar sua linguagem e capacidade
de comunicação de negócios nas seguintes áreas:

• Reuniões

• Negociação

• Apresentações

• Liderança

• Comunicação

• Networking

Cursos Anuais
A IMAGINE, oferece uma vasta gama de cursos em grupo para todos os níveis, em Inglês, Francês e Alemão, desde
principiantes absolutos a alunos avançados em preparação para exames internacionais.

As aulas são programadas para uma duração de 75 minutos (duas vezes por semana) ou duas aulas consecutivas
de 75 minutos, ao sábado de manhã. Existem horários diários disponíveis entre as 8:00h e as 22:00h e ao sábado,
entre as 9:90h e as 14:00h. Temos ainda horários pós-laborais especialmente concebidos para adultos.

Para quem, por razões profissionais, necessite de um
ritmo mais acelerado de aprendizagem, oferecemos uma
série de Cursos Intensivos até ao nível intermédio. Exis-
tem também Cursos Intensivos de Verão durante os
meses de julho, agosto e setembro. Os Cursos Intensivos
são, em geral, programados em blocos de 40 horas.

Tudo o que você fizer é relevante, prático, realista, e útil; a
formação em pequenos grupos permite responder às
necessidades individuais.

Há frequentes dramatizações e simulações projetadas
para desenvolver as competências linguísticas essenciais.
Teremos formadores convidados para oferecerem visões
específicas.
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