Parceria: AMUT e WSE

O Wall Street English (WSE) estabelece uma Parceria com AMUT.
Ao abrigo deste Protocolo/ Parceria será possível aos colaboradores/ sócios/ membros/
associados/ da AMUT, bem como familiares com idades a partir dos 17 anos realizar um curso de
Inglês em qualquer um dos centros do Wall Street English a nível nacional, beneficiando das
seguintes condições especiais:
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO CURSO ENGLISH ANYTIME (IN-SCHOOL):
• Início da formação: em qualquer altura;
• Local: cursos ministrados em qualquer um dos nossos 32 Centros;
• Cursos: Inglês Geral, Avançado e/ou de Negócios;
• Método de ensino: aulas multimédia + aulas práticas com o professor;
• Frequência semanal: depende da disponibilidade de cada aluno, mas aconselhamos uma
frequência mínima de duas aulas. Não existem horários fixos, e cada aluno marca as suas
aulas de acordo com a sua disponibilidade, não havendo assim perda de aulas/matéria;
• Horário de estudo: flexível (Segunda a Sexta – 10h30/21h30 e Sábados – 10h/14h);
• Objectivos de aprendizagem adaptados a cada aluno;
• Garantia de resultados.
PODERÃO REALIZAR O CURSO EM QUALQUER UM DOS SEGUINTES CENTROS:
Ilhas: Funchal - Norte: Aveiro, Bom Sucesso (Porto), Braga, Caldas da Rainha, Coimbra,
Constituição (Porto), Covilhã, Famalicão, Gondomar, Guimarães, Leiria, Maia, Matosinhos, Póvoa
de Varzim, São João da Madeira, Vila Nova de Gaia, Vila Real, Viseu - Sul: Almada, Alverca,
Amadora, Benfica (Lisboa), Campo Grande (Lisboa), Carcavelos, Expo (Lisboa), Faro, Linda-aVelha, Paivas, Saldanha (Lisboa), Setúbal, Torres Vedras.
CONDIÇÕES VÁLIDAS NA INSCRIÇÃO DE 4 OU MAIS NÍVEIS:
- 10% de desconto na matrícula e mensalidades para uma pessoa
- 15% de desconto na matrícula e mensalidades para duas ou mais pessoas
(condições não acumuláveis com outras campanhas promocionais em vigor)

Todos os interessados nas Condições Especiais dos Protocolos deverão enviar email, indicando o
seu nome, entidade com Protocolo, número de telefone, bem como o Centro WSE escolhido para
info@wsenglish.pt ou contactar-nos através do 808 20 40 20.
Cursos acreditados pelo DGERT. No final de um curso, todos os alunos irão receber um
Certificado.
Protocolo com condições válidas até 31 de Dezembro de 2015.

