A Kurus English
é uma extraordinária escola situada na Cidade do Cabo,
África do Sul. Oferecemos aulas de inglês de alta qualidade,
realizadas em pequenos grupos e, além disso, excursões
linguísticas, sociais e históricas, estendendo-se profundamente na maravilhosa e fascinante diversidade cultural que
é a alma da Cidade do Cabo.

Escola de
Inglês

Inglês geral 20 h
Manhã: 4 h de inglês geral* (segunda-sexta)
Inglês geral intensivo 30 h
Manhã: 4 h de inglês geral* (segunda-sexta)
Tarde: 2 h de comunicação (segunda-sexta)
Opção 1: descoberta cultura e linguística 30 h
Manhã: 4 h de inglês geral* (segunda-sexta)
Tarde: 2-3 h excursões linguísticas (terça-quinta)

Alcançando resultados duradouros
enquanto melhora suas competências no idioma inglês
através da aplicação do nosso conceito: a Kurus English irá
fornecer uma combinação balanceada de teoria e experiência. A aprendizagem e o ensino adaptados a situações são
sempre complementados e reforçados pelas suas próprias
experiências de descoberta pessoal.

Opção 2: descoberta cultura e linguística 34 h
Manhã: 4 h de inglês geral* (segunda-sexta)
Tarde: 2-3 h excursões linguísticas (terça-quinta)
Tarde: 4 aulas particulares individuais (segunda e sexta)
por exemplo para TOEFL/TOEIC e IEL TS ou inglês comercial

Opção 3: preparação para exames 32 h
(FCE, CAE, CPE)
Manhã: 4 h de inglês geral* (segunda-sexta)
Tarde: excursão linguística de 4 h (1 dia)
Tarde: preparação para exames de 2 h (4 dias)

Encontros memoráveis
o aguardam com pessoas selecionadas de diferentes
culturas, assim como muita diversão e momentos de
lazer para as suas próprias viagens de descoberta; tudo
isso numa das capitais mais emocionantes do mundo!

Cidade do Cabo, África do Sul

www.kurus-english.com

em preparação para FCE, CAE e CPE (respetivamente, 9-12 semanas antes do exame, que terá ocorrerá na Cidade do Cabo)

Melhore o seu inglês.
address / ’æd.res / noun / 70 Wale Street, Cidade do Cabo
phone / fƏUn / noun /
web / web / noun /

As aulas
são realizadas na Kurus English em qualquer um dos seis
níveis de linguagem. De acordo com o seu conhecimento
atual da língua, você será colocado na classe mais adequada ao seu nível.

* inglês geral: gramática e competências de leitura, escrita, 		
audição, fala e desenvolvimento de vocabulário.

8001, África do Sul
+27(0)21 426 4606
www.kurus-english.com

A escola
está localizada numa das mais belas áreas, bem no centro
da Cidade do Cabo. A Kurus English está situada num belo
edifício histórico, que foi convertido numa escola em 2008.
Salas novas e coloridas com equipamento moderno caracterizam a atmosfera amigável e informal da nossa escola
privada.

As excursões culturais linguísticas
são muito mais que excursões turísticas e constituem o
coração da Kurus English a par das aulas teóricas: graças
à nossa rede única, três vezes por semana os alunos estão
imersos em diversas culturas da Cidade do Cabo, que oferecem oportunidades para conversar com as pessoas fascinantes da cidade. Caso a conversa comece a ficar difícil de
entender, os professores estarão ao seu lado para ajudá-lo.
Os temas mudam semanalmente (veja verso), definindo o
conceito de aprendizagem de idioma com relação ao conteúdo e garantindo encontros pessoais emocionantes. Com
a Kurus English você conhecerá a Cidade do Cabo de uma
forma única: será tudo ao vivo e definitivamente pessoal!

Os docentes
são professores de idiomas qualificados, falantes nativos,
que se distinguem pela sua longa experiência e intuição
refinada com relação aos desafios de ensino específicos.
As bases linguísticas são estabelecidas em sala de aula, e
você é orientado a melhorar a sua competência através
da aplicação autêntica e real, inclusive ao participar nas
nossas exclusivas excursões linguísticas.

A competência intercultural
descreve o potencial de aprendizagem cultural e experiência que será estimulada nos cursos ministrados na Kurus
English, e através do qual vamos prepará-lo para tornar-se
um comunicador internacional – de mente aberta nas atitudes e nos seus contatos com pessoas de diferentes origens
e experiências; desta forma, ficará bem preparado para os
desafios comunicativos de um mundo globalizado.

Cabo da Boa Esperança

Há muitas razões para optar por um curso de idioma na
Kurus English. Eis algumas delas:
• Aulas de inglês profissionais em pequenos grupos (máx.
8 participantes) garantem um treinamento intensivo.
• Excursões linguísticas extraordinárias, acompanhadas
pelo professor, garantem experiências linguísticas e um
aprofundamento da cultura sul-africana.
• Famílias de acolhimento especialmente selecionadas
que oferecem um alto nível de compromisso pessoal.
• Excelente ambiente de aprendizagem situado no centro
da Cidade do Cabo.
• Serviços durante o ano todo: assistência com
planejamento de voos e viagens, assim como excursões
locais e atividades de lazer.

Melhore o seu inglês e descubra a cultura africana.
Informações no nosso blogue kurus-english.com/blog e
no canal youtube.com/kurusenglish.

História da África do Sul
A África do Sul é rica em história e
esta herança ainda permanece e
se reflete num determinado conjunto
de problemas sociais e econômicos
para o país e seu povo. Durante as
nossas excursões linguísticas, visitamos o Slave Lodge e o District Six
para ter a perspetiva de uma história
de repressão usada para o ganho
econômico e político de poucos. No
último dia, entretanto, como uma
lufada de ar fresco, embarcamos num
passeio de trem para experimentar o
que é finalmente possível ver hoje na
diversa e culturalmente rica África do
Sul deste milênio. Neste dia comemoramos algo que poderia ter sido
impensável até mesmo há alguns
anos: Liberdade!

Arte, dança e música
Visitaremos o ateliê de um artista fascinante e particularmente incomum,
que apresenta o seu trabalho de arte
e conta-nos um pouco da sua vida e,
em seguida, permite-nos experimentar diversas técnicas de pintura ou
decoração.

Criatividade e lazer
Durante esta semana vamos explorar várias oportunidades de lazer
dentro e ao redor da Cidade do Cabo.
Primeiro, visitaremos uma fábrica
de cerâmica, onde conheceremos o
maravilhoso mundo do barro. Aqui a
nossa criatividade incentiva a discussão animada!
Um pouco depois na semana, experimentamos uma grande tradição
sul-africana: o churrasco ou braai.
Comemos num “shisa nyama” (“carne
quente“) num restaurante próximo de
um açougue, onde se pode escolher
a carne fresca e depois grelhá-la.
Finalmente, encontramos um grupo
de jovens adultos que nos ensinam a
andar de bicicleta BMX numa trilha.
Esta excursão garante muita diversão!

De volta para o futuro
Nesta semana temos o privilégio de
podermos olhar para trás na História,
entender o futuro, sem nos esquecermos do presente. Primeiro, passamos
um tempo refletindo sobre os Khoi e
os San, os povos e tribos originais da
África do Sul que são os ancestrais de
toda a humanidade. Depois visitamos
uma agência de design encarregada
da conceção de produtos industriais.
Conheceremos os designers, que
nos apresentarão seus mais recentes
projetos. E finalmente, olhamos para
o futuro da comunicação da perspetiva da tecnologia de comunicações, e
depois criaremos uma carta usando
a tecnologia da telefonia celular:
sem usar palavras, mas fazendo uso
apenas de imagens de um ambiente
localizado.

Construindo cidades
Atualmente a Cidade do Cabo concentra uma grande quantidade de obras
de construção e de renovação. Para
começar, vamos encontrar-nos com
uma organização que visa a melhoria
da cidade, bem como o seu desenvolvimento. Numa excursão pela cidade,
aprenderemos mais sobre os desafios
atuais e futuros.
A segunda excursão linguística da
semana dá-nos uma visão geral da
Cidade do Cabo. Finalmente, veremos
alguns dos desafios enfrentados pela
cidade: vamos encontrar-nos com um
político que nos guiará por um assentamento informal ou área residencial.
Conheceremos as pessoas de lá e
tentaremos entender por que pode ser
tão desafiador resolver as questões
residenciais e sociais.

Comida e culinária
A Cidade do Cabo possui muitas delícias culinárias resultantes da diversidade da população, que se refletem na
diversa culinária disponível. A primeira
visita guiada a uma loja de especiarias
destaca as influências históricas na
nossa cozinha, que remontam ao tempo da escravatura. Caminhamos até
à casa do nosso anfitrião para provar
pratos Cape Malay algo picantes. Na
segunda excursão linguística visitamos
as elegantes e eficientes cozinhas de
um hotel de 5*. Depois seremos mimados na oficina de sobremesa de um
chef célebre onde preparamos o famoso pudim Malva! Na terceira excursão
visitamos a township em Langa para
provar um saboroso churrasco shisa
nyama – uma autêntica experiência
culinária xhosa.

Sistemas de crenças
Você já visitou um sangoma real?
Provavelmente não! Você tem esta
oportunidade única durante a nossa
semana dedicada aos sistemas de
crenças. Um sangoma é um curandeiro, que está em contato com seus
antepassados, não há magia aqui,
apenas uma espiritualidade profunda
e impressionante. Noutra excursão,
nós nos encontraremos com um imã,
que nos conduzirá pela sua mesquita
e nos ajudará a melhor compreender
as tradições do Islão. Você terá ampla
oportunidade para debates e perguntas. No final da semana, vamos imergir na cultura dos rastas. O rastafari é
um sistema de crenças frequentemente esquecido, mas altamente interessante. Venha e veja por si mesmo!

Ambiente
Primeiramente, faremos uma caminhada pelas encostas da Table
Mountain até à fonte da corrente que
define a origem da cidade como a
conhecemos hoje; o Camissa – palavra KhoiSan que significa local de
águas doces. Aqui conheceremos as
fontes e as correntes que forneciam
água à cidade nos meados de 1600.
Depois, numa viagem de barco em
torno da ilha de Intaka conheceremos
processos de purificação de água que
garantem cursos e canais com água
de qualidade para este centro residencial e comercial altamente denso
e desenvolvido. Finalmente, visitamos
o Parque de Biodiversidade, irrigado
inteiramente com as “águas doces” da
Table Mountain.

No dia seguinte, um dançarino treina-nos e em seguida conduz-nos em
danças africanas tradicionais, como
o Pantsula ou o famoso Gum-Boot
Dance. E finalmente, vamos entrando
no ritmo das coisas, conforme viajamos para Gugulethu, um subúrbio da
Cidade do Cabo, onde uma oficina
magistral de percussão nos inspirará
e deleitará!

