
Aulas Online
As aulas online são ideais se você não pode participar (pessoalmente) em  
dos nossos cursos em nossa escola. Como essas aulas tendem a ser individuais,  
elas podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades e interesses específicos. Essas aulas são 
mais benéficas para alunos que precisam praticar e desenvolver suas habilidades de fala e escuta e/ou 
melhorar seus conhecimentos e uso de gramática e vocabulário. Descontos disponíveis para grupos.

HORAS DIÁRIAS 1

HORAS SEMANAIS 2 Horas

DURAÇÃO DO CURSO Flexível (minimo 1 semana)

TIPO DE CURSO Parcial/matrícula contínua

DIAS DA SEMANA Segunda a Sexta (sujeito a mudança)

DATA PARA INÍCIO Qualquer dia (veja a tabela de feriado do nosso site)

TAMANHO MÁXIMO DA TURMA 12 estudantes

TAMANHO MEDIO DAS TURMAS 1-8 estudantes

HORARIOS DAS AULAS Qualquer hora (dependendo da disponibilidade do professor e 
sujeito à demanda e mudança)

NÍVEIS DISPONÍVEIS CEFR A0-A1 (Beginner/Iniciante)

CEFR A1-A2 (Elementary/Elementar)

CEFR A2-B1 (Pre-Intermediate/Pre-Intermediário)

CEFR B1-B2 (Intermediário)

CEFR B2 (Upper Intermediate/Pós-Intermediário)

CEFR C1 (Advanced/Avançado)

IDADE MINIMA REQUERIDA 18

MISTURA DE NACIONALIDADES Multinacional (varia dependendo da época do ano e números)

Datas para iniciar o curso e informações gerais

CLASSES EM GRUPO £10 por estudante/por hora

PRIVADO 1-1 £40 por hora (ou £350 por 10 aulas)

ENROLMENT FEE No momento isento (normalmente 
£10 para cursos online)

Para todos os feriados nacionais e 
datas em que a escola estará fechada, 
verifique a lista de feriados em nosso 
site.

Preços - 2021

As inscrições devem ser feitas com no mínimo 30 dias 
de antecedência da data de início do curso e o 
pagamento deve ser compensado de acordo com a 
data de vencimento da fatura. Pagamentos são feito 
através de cartão de credito diretamente através dos 
links enviados pela HIL Liverpool. O valor da libra e 
convertida automaticamente baseado da cotação 
diária da data do pagamento. 
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