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«Simply…» é o lema do novo centro de línguas em Leiria

inEnglish inova com inglês personalizado
para particulares e empresas
Personalização do processo de aprendizagem é a principal característica do novo
centro de línguas inEnglish, situado no Vale Sepal em Leiria. Horário laboral e póslaboral, métodos flexíveis de ensino, conteúdos úteis e personalizados, possibilidade
de aulas particulares com conteúdos programáticos específicos, são alguns dos
factores que diferenciam o inEnglish do actual mercado de escolas de línguas
existentes na região.

Em funcionamento desde o Verão, «o centro surge com o objectivo de preencher uma
lacuna existente no mercado da região de Leiria, sobretudo ao nível do ensino do
inglês técnico e personalizado», consideram Paula Santos e Nélia Carrasqueira,
sócias do inEnglish, que adoptou o lema “Simply… inEnglish”, pois a simplicidade e a
adequação às necessidades são as linhas mestras do centro.

«O centro de línguas dispõe de diferentes cursos, que vão ao encontro das
necessidades de cada aluno. O método utilizado pela escola é inovador e bastante
didáctico, contendo aulas de gramática, audição, conversação e escrita, ministradas
por professoras nativas com vasta experiência no ensino», afirmam as responsáveis.

Para Paula Santos, existe ainda uma outra característica diferenciadora: «O inEnglish
está vocacionado, também, para trabalhar com as empresas e empresários, através
do programa inEnglish Business. Este programa é desenvolvido de acordo com as
necessidades específicas de cada empresa e dos seus quadros, tendo em conta as
funções que desempenham. Este programa de ensino pode ser leccionado na
empresa ou na escola, em grupo ou em aulas individuais».
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InEnglish General, Kids, Júnior, Personal, Intensive e Business são os cursos que a
inEnglish oferece aos seus alunos, em que, dependendo do curso, as aulas podem
decorrer one to one (um professor para cada aluno), ou em grupo, que nunca
ultrapassam os seis elementos, o que permite uma maior e melhor aprendizagem do
inglês.

Ainda de acordo com as responsáveis do centro, «os cursos são leccionados através
de um sistema transparente de níveis de capacidades comunicativas, homogéneo e
facilmente reconhecível em qualquer estado-membro da União Europeia, através do
Quadro Europeu Comum de Referência (Common European Framework of
Reference). No fim do curso, os alunos podem receber um certificado de frequência
ou, para aqueles que desejem, podem realizar aulas de preparação para os exames
de reconhecimento internacional, de forma a obter certificados e diplomas de
acreditação universal, tais como KET, PET, FCE, CAE, CPE da Universidade de
Cambridge e TOEIC.»

«Os alunos poderão iniciar o seu curso em qualquer altura do ano, estando sujeitos a
um teste de diagnóstico que analisa o seu nível de conhecimentos. Após esse teste, e
caso o aluno opte por aulas de grupo, é integrado num grupo de acordo com os seus
conhecimentos», afirma Nélia Carrasqueira.

O inEnglish pretende, a curto prazo, alargar os seus cursos a áreas mais específicas,
organizar aulas especiais para preparação para exames oficiais. O centro tem ainda
competências em serviços de traduções certificadas.

O inEnglish está localizado na Rua dos Costas, Lt.4, Lj. 2/3, no Vale Sepal, Leiria, e
funciona de segunda a sexta, das 10 às 22 horas, e ao sábado das 10 às 17.
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