
O Colégio Valsassina tem um protocolo com o British Council em que os seus professores vêm 

ao Colégio lecionar aulas de inglês extracurriculares, em tudo semelhantes às do British 

Council mas nas nossas instalações.  

Oferecemos aulas para três grupos etários distintos: Early Years (4 e 5 anos), Primary (6 aos 9 

anos) e Secondary (10 aos 17 anos). 

 

EARLY YEARS 

As aulas de inglês para jovens crianças são interativas e vão aumentar o interesse do seu 

educando na língua inglesa, enquanto este desenvolve competências motoras através de 

atividades como trabalhos manuais, rimas e jogos em inglês.  

O British Council providencia educação de elevada qualidade nos anos iniciais de educação 

infantil. O Early Years Plus tem por base os princípios do Early Years Foundation Stage do 

Reino Unido, que é um modelo de boas práticas no desenvolvimento de crianças. 

Horário 

Terças e quintas-feiras: hora de almoço 

 

PRIMARY 

Estas aulas, para crianças dos 6 aos 9 anos, desenvolve a capacidade das crianças de comunicar 

em inglês mas também as ajuda a desenvolver outras competências, que são essenciais para a 

aprendizagem ao longo da vida de forma a estarem aptas a enfrentar os desafios no futuro. 

As aulas são interativas, divertidas e exigentes, com professores habilitados que vão motivar o 

seu filho a ganhar confiança ao entender e utilizar o inglês. 

Horário 

Primary 1/2: 

Terças e quintas-feiras:  16:30 - 17:50     

Primary 3/4: 

Terças e quintas-feiras:  12:30 – 13:30 

 

Nota: Os alunos do 1º Ciclo têm entrada direta nas aulas de Primary, consoante o ano escolar 

que frequentem. 

 

 



SECONDARY 

As aulas para jovens entre os 10 e os 17 anos vão prepará-los para um mundo em que o inglês 

está presente nos estudos, no trabalho e no lazer, onde os alunos vão aprender a comunicar em 

situações da vida real.  

Para além de os ajudarem a falar, ouvir, ler e escrever melhor, os nossos professors nativos vão 

mostrar-te melhores métodos de estudo e exames que vão levar a sua aprendizagem para o 

próximo nível.  

Horário 

Secondary Lower 2/5: 

Terças e quintas-feiras:  16:30 - 17:50     

Secondary B1: 

Quintas-feiras:  16:30 – 19:20 

Secondary B2: 

Terças-feiras: 16:30 – 19:20 

 

Nota: A partir do 2º Ciclo os alunos têm de fazer um teste de diagnóstico do nível de 

conhecimentos de Inglês. O teste será realizado nas primeiras semanas de aulas em data a 

indicar. Se pretender que o seu Educando realize o referido teste, por favor inscreva-o através 

do e-mail maria@cvalsassina.pt que depois ser-lhe-à indicado o local e a data de realização do 

teste. 

http://www.cvalsassina.pt/super-destaques/10-2-ciclo
mailto:maria@cvalsassina.pt

