Cursos de inglês geral
Todas as aulas têm duração de 45 minutos
Termos e Condições de matrícula

Condições mínimas de matrícula

• Número máximo de alunos nas aulas: 10
• Número médio de alunos nas aulas durante a baixa

• Os cursos estão sujeitos à matrícula de, no mínimo, 3
alunos.

• Os cursos com apenas 2 alunos terão 8 aulas (dois alunos

temporada: 6

por professor) a cada 10 aulas em grupo agendadas até a
formação de um grupo normal.

• Número médio de alunos na escola durante a baixa
temporada: 80

• Os cursos com apenas 1 aluno matriculado têm 4 aulas

• Número médio de alunos na escola durante a alta

particulares (individuais) a cada 10 aulas em grupo
agendadas até 2 ou mais alunos entrarem no grupo.

temporada: 160

Iniciantes - datas de início
Iniciantes podem começar todas as segundas-feiras. Verifique
com a escola antes de reservar o curso.

‘‘
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O ajuste da carga horária e dos horários agendados
- de acordo com o número de matrículas no curso normalmente afeta apenas os cursos de iniciantes,
proficiência (não relacionada a exames) e grupos no
período da tarde, mas pode se aplicar a qualquer nível.
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O que oferecemos
• AULAS EM GRUPO DE INGLÊS GERAL (manhã, período integral)
• AULAS EM GRUPO DE INGLÊS GERAL INTENSIVO (manhã e tarde,
período integral)

• AULAS EM GRUPO DE INGLÊS GERAL À TARDE (tarde, meio período)
• CURSO COMBINADO DE INGLÊS GERAL e INGLÊS ESPECIALIZADO
ou INGLÊS EMPRESARIAL

• CURSOS ESPECIALIZADOS E INGLÊS EMPRESARIAL (taxa individual —
integral ou meio período)

• AULAS PARTICULARES (taxa individual)
• GRUPOS FECHADOS (Jovens, Adultos)
• TREINAMENTO DE PROFESSORES - ERASMUS + (Geral e CLIL), CELT,
SQTTEFL, Delta

• CURSOS PREPARATÓRIOS PARA EXAMES (integral ou meio período) para:
•
CAMBRIDGE, PET, FCE, CAE, CPE
•
BEC, IELTS, TOEFL, TOEIC
•
TIE, ETAPP

siga-nos em
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Aulas em grupo de inglês geral
Todos os níveis disponíveis e tamanho da turma: Máximo de
12 alunos (*EG20PM 15) Taxa do livro do curso e taxa de matricula
(não reembolsáveis) devem ser pagas em todas as reservas de curso.
CURSO

AU L A S P O R S E M A NA
( 1 AU L A = 4 5 M I N U TO S )

Inglês geral

20

HORÁRIOS
Segunda a sexta
9h00-12h15
Segunda a sexta

Programas intensivos de inglês geral

30

Inglês geral à tarde (apenas programas
de 25 semanas, no mínimo)

20

9h00-12h15
+
13h30-16h15 – 3 aulas à tarde por semana
(geralmente terça, quarta e quinta)
Segunda a quinta
13h-17h00

Aulas particulares
INGLÊS ESPECIALIZADO
TA X A I N D I V I D UA L

HORÁRIOS

Inglês Sob Medida
Inglês para negócios e uso profissional
Inglês especializado

Aulas no período da tarde

Inglês + Eventos culturais,
Inglês + Preparação para exames

4
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Combinação de destinos: Dublin e Galway
Estude metade do seu curso em Galway e a outra metade em Dublin com nossa escola parceira em Dublin. Detalhes e pacotes
disponíveis mediante solicitação.

Cursos para grupos de reciclagem de professores (Erasmus+)
• Cursos realizados ao longo do ano (grupos abertos e fechados)
• Duração de 30 ou 60 aulas (1 ou 2 semanas)
• 30 aulas relacionadas à absorção do idioma, metodologia de ensino, observação de aulas, atividades
•
•

sociais e culturais por semana
Matrículas abertas em julho e agosto - grupos fechados somente em outras épocas do ano
Participe dos programas de cursos de reciclagem de professores credenciados com a NILE, Norwich
UK em julho
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Cursos de treinamento CELT, SQTTEFL, Delta disponíveis o ano inteiro
www.galwaylanguage.com

5

Cursospreparatóriosparaexames
PET, FCE, CAE, CPE, IELTS (Preparatórios para BEC, TOEIC, TOEFL, TIE,
ETAPP disponível em aulas particulares)
Exames em março, junho, julho, agosto e dezembro
AU L A S P O R S E M A NA
( 1 AU L A = 4 5 M I N U TO S )

CURSO
Preparatórios para exames
(Exames de Cambridge, IELTS )

20

HORÁRIOS
Segunda a sexta
9h00-12h15
Segunda a sexta

Preparatórios para exames
Programas intensivos

9h00-12h15
30

+
13h30-16h15 – 3 aulas à tarde por semana
(geralmente terça, quarta e quinta)

Grupos fechados
G RU P O S F E C H A D O S - P RO G R A M A D E A M O S T R A - ( A D U LTO S O U J OV E N S )

• Mínimo de 10 alunos

• 1 líder a cada 15 alunos

• Aulas das 9h00 às 12h30 - Grupos fechados

• Material incluído

• 2 atividades no período da tarde - incluindo tour pela cidade

• Avaliação no início do curso

• Acesso a aulas gratuitas à tarde, quando os cursos de formação de

• Certificado ao final do curso

professores são realizados

• Pensão completa em casa de família - 2 ou 3 alunos por família
6
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Custos adicionais - Todos os cursos
A S TA X A S A D I C I O NA I S S E R Ã O C O B R A DA S D O S
A L U N O S N O M O M E N TO DA R E S E RVA
TAXA DE INSCRIÇÃO – todos os cursos
TAXA DO EXAME DE CAMBRIDGE – para alunos que
desejam fazer o exame
LIVRO DO CURSO – Inglês geral e Cursos Preparatórios para
exames
LIVRO DE EXERCÍCIOS – somente para cursos
preparatórios para exames
TAXA ADMINISTRATIVA DE ACOMODAÇÃO – (se a
acomodação for reservada)

Consulte nosso site para obter a lista com todos os valores

As datas exatas dos exames Cambridge são publicadas pelos Centros de Exames aproximadamente 3 semanas antes dos exames.
Os alunos devem permanecer na Irlanda uma semana após da data de término do curso para realizar o exame.
As taxas dos cursos não incluem a taxa do exame Cambridge nem os livros. Os horários da tarde estão sujeitos a alterações

www.galwaylanguage.com
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Inglês geral
“Se você tiver as palavras, sempre há uma
chance de que você vá encontrar o caminho”
Seamus Heaney

siga-nos em
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Cursos de inglês geral
Todas as aulas têm duração de 45 minutos
Termos e Condições de matrícula

Condições mínimas de matrícula

• Número máximo de alunos nas aulas: 12 (*EG20PM 15)
• Número médio de alunos nas aulas durante a baixa

• Os cursos estão sujeitos à matrícula de, no mínimo, 3

temporada: 6

• Número médio de alunos na escola durante a baixa
temporada: 100

• Número médio de alunos na escola durante a alta
temporada: 190

Iniciantes - datas de início
Iniciantes podem começar todas as segundas-feiras. Verifique
com a escola antes de reservar o curso.

‘‘

alunos.

• Os cursos com apenas 2 alunos terão 8 aulas (dois alunos
por professor) a cada 10 aulas em grupo agendadas até a
formação de um grupo normal.

• Os cursos com apenas 1 aluno matriculado têm 4 aulas
particulares (individuais) a cada 10 aulas em grupo
agendadas até 2 ou mais alunos entrarem no grupo.
Os ajustes da carga horária e dos horários agendados, de
acordo com o número de matrículas no curso, normalmente
afetam apenas os cursos de iniciantes, proficiência (não
relacionada a exames) e grupos no período da tarde, mas
podem ser aplicados a qualquer nível.

Você jamais estará excessivamente
bem-vestido ou será excessivamente
educado”
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Oscar Wilde
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Níveis oferecidos

Teste de Nivelamento

•
•
•
•
•
•
•
•

Todos os alunos passarão por um curto teste de nivelamento
de inglês antes da primeira aula. Este teste é realizado na
escola no domingo à noite, das 17h00 às 18h30 (somente no
verão), ou na segunda-feira de manhã às 8h30, dependendo
do horário de chegada do aluno em Galway. Os alunos
serão informados sobre o horário do teste no momento do
agendamento.

10

A1. Iniciante I (nenhum estudo anterior)
A1. Elementar
A2. Pré-Intermediário
B1. Intermediário
B2. Intermediário superior
C1. Avançado
C1. Avançado II (pós-CAE)
C2. Proficiência (somente preparação para exames)

www.galwaylanguage.com

Termos e Condições Gerais da escol
Livros

Extensão de cursos

A compra dos livros pelos alunos é obrigatória. Os alunos de
exames devem comprar o livro do curso e o de exercícios
designados. A escola mantém um estoque pequeno dos
livros do curso e de exercícios, dicionários de inglês, livros de
gramática e outros livros de referência à venda para os alunos.

Todos os cursos podem ser estendidos com a permissão do
Diretor de Estudos. Durante a baixa temporada, podem ser
concedidos descontos de várias semanas, mas os preços
podem aumentar durante a alta temporada.

Certificados de Conclusão
Certificados de presença e de nível serão concedidos a
todos os alunos que concluírem os cursos. Os alunos que
precisarem de relatórios de progresso ao final do curso ou outra
documentação especial devem notificar a secretaria da escola
na chegada.

‘‘

Requisitos do seguro-saúde
Alunos da UE: O cartão EHIC/EEE deve ser providenciado antes
da viagem para a Irlanda. Para mais informações, acesse www.
ehic.ie
Alunos não residentes na UE: É necessário comprovar a
aquisição do seguro-saúde completo em inglês na chegada à
escola. Caso contrário, os alunos devem adquirir um segurosaúde antes de começarem o curso. O seguro-saúde também
pode ser adquirido por meio da escola

Quem diz que nada pode ser feito não deve
interromper aqueles que estão fazendo”
George Bernard Shaw

www.galwaylanguage.com
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‘‘

Foi uma experiência perfeita estudar no Bridge Mills
Galway Language Centre”
Oriol - Aluno espanhol

Termos e Condições de matrícula
Os alunos que precisam de visto de estudante devem:

• Ter um seguro-saúde que cubra sua estada na Irlanda. A
apólice deve estar em inglês. A escola pode providenciar
seguro-saúde antes ou no momento da chegada do aluno.

• Abrir uma conta bancária na Irlanda com comprovação de
saldo superior a € 3.000. A escola pode auxiliar os alunos na
abertura de uma conta bancária ao chegarem.

Feriados públicos e escolares
Feriados de Natal - Ano
Novo

Meados de dezembro a
início de janeiro

Dia de São Patrício

17 de março

Páscoa

Sexta-feira Santa —
Segunda-feira de Páscoa

Feriado bancário de maio

1ª segunda-feira de maio

Feriado bancário de junho

1ª segunda-feira de junho

Feriado bancário de agosto

1ª segunda-feira de agosto

Feriado bancário de
Halloween

Última segunda-feira de
outubro

Feriados de Natal - Ano
Novo

Meados de dezembro a
início de janeiro

• Nos feriados, as aulas de Inglês Sob Medida, aulas em grupo
à tarde e particulares serão remarcadas.

• As datas exatas estão listadas em nosso site
12
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Reservando um curso
“Como é uma escola menor, as relações entre o
aluno, o professor e outros alunos se transformam
em uma grande amizade”
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Lorenza - Aluna brasileira
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‘‘

Adorei como os professores se envolvem para nos ajudar a aprender inglês. Eles
estão sempre à disposição para ajudar você a aprender”
Federica - Aluna italiana

Informações obrigatórias do aluno
Os alunos devem enviar à escola um formulário de matrícula
preenchido com as informações listadas abaixo. A escola
fornecerá a confirmação de curso e a fatura. Todas as taxas
de curso e acomodação devem ser pagas no momento do
agendamento. Os detalhes da acomodação em casa de família
(se aplicável) e do horário do teste serão encaminhados ao
aluno após a confirmação do pagamento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nome completo
Sexo (masculino ou feminino)
Idade
Ocupação

Se o aluno reservar uma
acomodação em casa de família
• Fumante* / não fumante
• Quaisquer restrições alimentares
• Quaisquer condições médicas significativas (por exemplo,
doença cardíaca grave, diabetes, epilepsia etc.)

• Os alunos devem declarar qualquer objeção a: crianças
menores, animais de estimação, fumantes ou outros.

Se o aluno NÃO reservar uma
acomodação em casa de família

Nível aproximado de inglês (essas informações são
necessárias antes do envio da confirmação do curso)

• Número de telefone e/ou endereço de contato em Galway

Data e hora de chegada e partida em Galway

* Em vista da proibição de fumar em todos os prédios
públicos na Irlanda, a escola não oferece instalações
internas para fumantes nas acomodações em casa de
família.

Primeira língua (língua materna)
Detalhes de parentes próximos
Se menor de 18 anos, um formulário de consentimento dos
pais

ou um número de celular

www.galwaylanguage.com

Morando em Galway
“A família que me recebeu foi incrível uma segunda mãe para mim!”
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Eric - Aluno suíço
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Acomodação
A TAXA ADMINISTRATIVA DE ACOMODAÇÃO (não reembolsável) será
cobrada em todos os agendamentos de acomodação
1 . AC O M O DA Ç Ã O E M CA S A D E FA M Í L I A - T I P O S D E QUA RTO S :
Quarto para uma pessoa com banheiro compartilhado com a família
Meia pensão de segunda a sexta / Pensão completa nos finais de semana, lavagem de roupas leves
Quarto para uma pessoa com banheiro privativo
Meia pensão de segunda a sexta / Pensão completa nos finais de semana, lavagem de roupas leves
Quarto para duas pessoas com banheiro compartilhado com a família
Meia pensão de segunda a sexta-feira / Pensão completa nos finais de semana, lavagem de roupas leve
Para 2 pessoas que compartilham a mesma reserva - preços por semana e por pessoa
Quarto para duas pessoas com banheiro privativo
Meia pensão de segunda a sexta-feira / Pensão completa nos finais de semana, lavagem de roupas leve
Para 2 pessoas que compartilham a mesma reserva - preços por semana e por pessoa
2 . AC O M O DA Ç Ã O S E M A L I M E N TA Ç Ã O I N C L U S A :
A escola fez uma parceria com um fornecedor local de acomodações 4 estrelas para oferecer apartamentos de 1, 2 ou 3 quartos
a apenas 20 minutos a pé da escola. Os apartamentos estão localizados em um local com hotel, restaurante, bar e piscina coberta.
Roupa de cama e toalhas estão inclusas.
3 . AC O M O DA Ç Ã O E M P O U S A DA / H OT E L :
Este tipo de acomodação é adequado para quem gosta de uma vida mais independente.
Os preços variam de acordo com a estação e a localização.

O MEI exige que alunos falantes da mesma língua nativa não sejam acomodados na mesma casa de família ao mesmo tempo. Exceções
podem ser feitas no caso de solicitações especiais, como casais, familiares etc. A escola procura respeitar sempre essa regra, mas não
temos controle sobre os convidados pessoais na casa da família enquanto nossos alunos estão na residência.
16
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Condições para hospedagem em
casa de família
• As acomodações em casas de família são reservadas para 7
noites, começando e terminando no sábado ou domingo.

• Os alunos que quiserem chegar mais cedo na semana
anterior ao início do curso ou que quiserem permanecer
com a família por mais dias (no máximo, 2 dias) ao final
do curso devem fazer acordos especiais no momento da
reserva.

• Normalmente, os alunos devem deixar sua acomodação em
casa de família ao final do curso.

• Cancelamento de acomodação - setembro a maio: Os
alunos que saírem antes da conclusão do curso receberão
reembolso apenas das semanas inteiras após a partida da
casa de família, desde que o aviso de partida seja dado uma
semana inteira (de um fim de semana a outro) antes da
saída. A taxa de cancelamento é cobrada em todos os casos.

‘‘

Fui tratado como um membro da família”

• Cancelamento de acomodações de verão - junho, julho
e agosto: Se um aluno cancelar a acomodação após a
chegada durante esses meses, será feito o reembolso de
apenas 50% das taxas de acomodação para cada semana
inteira e somente se o aviso de saída for dado uma semana
inteira (de um fim de semana a outro) antes da saída.
A taxa de cancelamento é cobrada em todos os casos.

• Alteração de acomodação em casa de família: Os alunos
não podem mudar de acomodação em casa de família nas
duas primeiras semanas da estada sem perder a taxa de
acomodação. Se o aluno quiser mudar sua acomodação
em casa de família após esse período, deverá notificar,
com uma semana inteira de antecedência, a secretaria da
escola e a família anfitriã (de um fim de semana a outro)
de que está saindo. A taxa de cancelamento será cobrada
em todos os casos. A disponibilidade de acomodações em
casas de família alternativas não é garantida.

• Ausência temporária da acomodação em casa de família:
Em todos os casos, é cobrada uma taxa reduzida para
manter o quarto quando o aluno se ausentar por uma
semana ou mais. Os alunos devem informar seus planos
à escola e à família anfitriã com antecedência. Não são
concedidas reduções para ausências inferiores a 7 dias.

Adriano - Aluno italiano
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Outras acomodações
Os alunos não precisam ficar em casa de família durante o
curso. Galway tem muitos hotéis, pousadas e albergues
(Hostels) excelentes que podem ser encontrados no site:
www.discoverireland.ie. Para estadas prolongadas, os alunos
podem alugar um quarto ou apartamento. Os anúncios
podem ser encontrados no jornal The Galway Advertiser, em
www.galwayadvertiser.ie ou www.daft.ie.

Acomodação sem alimentação inclusa
Oferecemos acomodação sem alimentação inclusa. Todas
as acomodações sem alimentação inclusa devem ser pagas
integralmente no momento da reserva.

Acomodação com café da manhã
A TAXA ADMINISTRATIVA DE ACOMODAÇÃO é cobrada quando a escola agenda a acomodação em todos os casos (NÃO
REEMBOLSÁVEL)
TO DA S E S S A S P O U S A DA S E S T Ã O A 1 0 M I N U TO S A P É DA E S C O L A .
NOME

ENDEREÇO

TELEFONE

E-MAIL

The Heron’s Rest

16a The Longwalk, Galway H91 KN67

+353 91 539574

info@theheronsrest.com

Adare Guest House

9 Father Griffin Place, Galway H91 F9N4

+353 91 586421

info@adareguesthouse.ie

Crookhaven

96 Father Griffin Road, Galway H91 YN59

+353 91 589019

margaret@crookhaven.net

High Tide

9 Grattan Park, Grattan Road, Galway H91 P822

+353 91 584324

bb@hightidegalway.ie

The Swallow

98 Father Griffin Road, Galway H91 Y153

+353 91 589073

theswallowgalway@gmail.com

18
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Chegadas e partidas
Os alunos que reservarem acomodações em casas de família
devem fornecer à escola as seguintes informações:

• Data de chegada em Galway. As reservas de acomodação em
casas de família não podem ser confirmadas sem a data de
chegada do aluno.

• Para ter certeza de que a família anfitriã estará em casa
quando o aluno estiver planejando chegar, o horário
estimado de chegada em Galway deve ser enviado à escola
e/ou à família com vários dias de antecedência.

• Modo de chegada a Galway: hora de chegada do voo e
aeroporto, ônibus, trem etc.

• Local, data e hora de chegada, caso não seja em Galway.
• Quaisquer ausências previstas na escola ou na acomodação
em casa de família.
Na chegada em Galway, os alunos devem ir de táxi (Galway
Taxis +353 91 561111) até sua acomodação em casa de família.
Transfers na chegada e partida não são fornecidos pela escola
nem pela família anfitriã.

‘‘

Os professores, as atividades e a
família anfitriã organizada pela

Chegadas tardias
Nossas famílias anfitriãs solicitam que os alunos organizem
seus voos para chegarem até a acomodação no máximo
até a meia-noite. Se o aluno não conseguir chegar a Galway
antes da meia-noite, acomodações alternativas devem ser
consideradas na primeira noite.

escola foram ótimos”

Pierre - Aluno francês

www.galwaylanguage.com
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Transporte público

Atividades sociais e extracurriculares

• www.citylink.ie OU www.gobus.ie - Informações dos

A escola oferece um programa de atividades organizadas,
composto por dois ou mais eventos sociais e culturais informais
a cada semana, bem como excursões de fim de semana, como
parte de seus cursos. Essas atividades são gratuitas ou cobradas
(quando for necessário pagar a entrada ou passagens de ônibus).
Informações sobre essas atividades são divulgadas ou colocadas
nos quadros de avisos da escola toda segunda-feira.

itinerários de ônibus do aeroporto de Dublin para Galway e do
aeroporto de Shannon para Galway.

• www.buseireann.ie - Informações dos itinerários de ônibus de
Busáras (a principal rodoviária de Dublin) no centro da cidade
de Dublin, do aeroporto Shannon etc. até Galway e outros
pontos de partida e destino na Irlanda.

• www.irishrail.ie - Informações dos itinerários de trem de
Dublin a Galway e outros pontos de partida e destino na
Irlanda.

Consulte www.thisisgalway.ie para mais informações sobre
vida social em Galway.

• www.galwaytransport.info - Informações sobre transporte
público em Galway
É possível solicitar táxi ou aluguel de carro com motorista. Esse
tipo de solicitação deve incluir o tempo de espera e pode ser
caro se o voo atrasar. Entre em contato com a escola para mais
informações.
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Transferência bancária
Nome do banco: Ulster Bank, Galway, Irlanda
Endereço: Eyre Square, Galway, Irlanda
Código da agência bancária: 98-57-50
Número da conta: 14581080
Número IBAN: IE76 ULSB 985750 14581080 SWIFT: ULSBIE2D
10355257

TransferMate
(alunos que precisam de visto devem usar esse método de
pagamento)
Acesse https://www.transfermate.com

Método de pagamento
• Todas as taxas de curso e acomodação devem ser pagas no
momento do agendamento.

• O pagamento deve ser feito em euros.
• O pagamento pode ser feito por qualquer método padrão
de pagamento, incluindo transferência bancária, cartão de
crédito (somente MasterCard ou Visa) etc.

Taxas de cancelamento
O reembolso não é concedido para cursos parcialmente
frequentados ou incompletos após o início do curso.
Observação: O dia em que o aluno chega a Galway, na
acomodação em casa de família ou na escola para fazer o
teste, é considerado o primeiro dia do curso.
Taxas de cancelamento serão aplicadas. Consulte nosso site ou
entre em contato com a escola.
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Alunos que Precisam de Visto
(www.inis.gov.ie)

Pontualidade e presença

Licença por doença

Os alunos devem ter uma taxa de presença de pelo menos 85%
em seu programa e não devem se atrasar mais de 5 minutos
para as aulas. O aluno será considerado ausente se estiver mais
de 5 minutos atrasado para a aula ou se sair mais de 5 minutos
antes do término da aula. Alunos com mais de 15 minutos de
atraso não poderão entrar na aula e terão que retornar após o
intervalo seguinte. A presença será registrada.

Os alunos devem entrar em contato com a escola no primeiro
dia de doença e a cada dia seguinte, além de enviar um
atestado médico no primeiro dia de retorno à escola. O
procedimento referente a ausência e expulsão mencionado
nos requisitos será acionado em caso de licença por doença
não certificada, além do direito legal.

Os alunos devem assinar um contrato no início do programa,
declarando que a Bridge Mills Galway Language Centre aplicará os
exames de término de programa apropriados, que os exames são
obrigatórios e que eles concordam em fazer o exame.

Feriados e férias
Não são permitidas pausas não programadas, exceto em casos
documentadas de licença por doença ou luto por familiar
próximo. As férias estudantis e as pausas devem cumprir os
requisitos do Departamento de Justiça e Igualdade.

Ausência e expulsão
Caso o aluno se ausente por 2 dias, a escola tentará entrar em
contato com ele. Caso não seja possível entrar em contato, uma
carta/e-mail será enviada ao aluno dentro de 10 dias após a
ausência. Se a escola não conseguir entrar em contato com o
aluno e nem receber uma causa adequada de ausência, o aluno
será expulso da escola dentro de quatro semanas após a ausência
inicial e denunciado ao departamento de imigração local.
Toda a correspondência será mantida e estará disponível
mediante solicitação às autoridades relevantes. Os
procedimentos de ausência e expulsão são implementados em
tempo hábil. Os estudantes não residentes no EEE não serão
expulsos perto do final dos programas em relação a questões
identificadas em um momento anterior.

www.galwaylanguage.com

Reclamações e queixas
Se os alunos tiverem reclamações ou queixas, devem
comunicá-las imediatamente ao escritório.

Proteção aos alunos
A escola possui recursos para proteção dos alunos caso um
programa seja finalizado prematuramente, para que eles
possam concluí-lo com outros fornecedores por meio da
7
associação ao Marketing English in Ireland. Esses recursos
198
m
e
abrangem o período desde a matrícula em um
daprograma até
a
d
sua conclusão e exames.
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Bridge Mills
Galway Language Centre
The Bridge Mills, Bridge Street, Galway, H91 R1WF Irlanda
Tel.: +353 (0) 91 566468 Fax: +353 (0) 91 564122
E-mail: info@galwaylanguage.com
www.galwaylanguage.com
Contato de emergência
Somente fora do horário comercial:
+353 86 1678503 – Patrick Creed
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