
Condições parceria British Council — Deco Proteste

Através desta parceria, o British Council disponibiliza a todos os associados e seus familiares (cônjuges e filhos) condições 
especiais para a frequência dos nossos cursos de inglês. 
Condições válidas mediante apresentação  do Cartão de Associado.

Adultos | Curso myClass – inglês geral 

O myClass é o nosso método de ensino inovador, flexível e 100% presencial para que possa desenvolver o seu 
inglês. 

Descontos: 
Pacote de 20 aulas – 10% | Pacote de 40 aulas – 15% | Pacote de 60 aulas – 20% 

Para frequentar as nossas aulas terá de realizar um teste de avaliação através de um link criado especialmente para esta 
parceria. Faça já o seu teste:  https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=xxd5a393f297d65b

Para mais informações sobre o curso myClass, por favor consulte a seguinte página:  
www.britishcouncil.pt/myclass-ingles-adultos  

Crianças e Jovens 

Oferta: isenção da propina de inscrição. 

Early Years  Plus– inglês geral para crianças 
dos 3 aos 5 anos 

Os nossos cursos de inglês para crianças dos 
3 aos 5 anos são lecionados por professores 
dedicados e qualificados que irão 
proporcionar ao seu educando uma 
experiência de aprendizagem de inglês feliz. 

Primary Plus - inglês geral para crianças dos 6 aos 9 anos 

Os nossos cursos para crianças entre os 6 e os 9 anos são concebidos especialmente para melhorar a aprendizagem do 
seu filho e desenvolver as competências de interação em inglês. 

Secondary Lower - inglês geral para crianças dos 9 aos 12 anos 

Os nossos cursos para crianças entre os 9 e os 12 anos preparam o seu filho para a etapa seguinte na aprendizagem de 
inglês. 

Secondary - inglês geral para jovens dos 12 aos 17 anos 

Os nossos cursos para jovens entre os 12 e os 17 anos preparam o seu educando para um mundo onde o inglês está 
presente nos estudos, no trabalho e no lazer. 

Se o seu filho tem 9 anos de idade ou mais, deverá agendar um teste de nível com um dos nossos professores.  
Este teste é grátis e pode ser marcado aqui: www.britishcouncil.pt/ingles/inscricao-cursos/teste-avaliacao  

O British Council tem 6 centros a nível nacional, onde poderá ter acesso às condições especiais desta parceria.  
Para saber onde estamos consulte: www.britishcouncil.pt/ingles/escolas  
Para saber mais informações sobre este protocolo, por favor contacte-nos: info@pt.britishcouncil.org 
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