
Estabelecida em 1985, o LSI / IH Portsmouth foi eleita a melhor escola do Reino Unido, de acordo com o
ranking EL Gazette baseado em declarações públicas dos inspetores do British Council.

Portsmouth é uma  cidade super animada - há cerca de 20.000 estudantes universitários e a escola fica no
coração da área universitária, então sempre há eventos acontecendo! Beira-mar e ensolarada - sendo uma
cidade-ilha você vai aproveitar a vida relaxando na praia no fim de semana ou praticando esportes e
fazendo churrascos no parque à beira-mar. Com uma história fascinante, você também tem a oportunidade
de explorar nosso passado marítimo!

Acomodação de qualidade: casas de família padrão e executivas, além de residências com cozinha a uma
curta distância da escola.

Instalações fantásticas: 55 salas de aula confortáveis, duas lounges para os estudantes e um coffee shop no
térreo. Wi-Fi disponível em toda escola e também temos um centro de estudos.

Aceitamos apenas estudantes adultos com mais de 18 anos. Turmas pequenas - máximo 12 / média 9 para
Inglês Geral e Preparação para Exames. Excelente mistura de nacionalidades, recebendo mais de 40
nacionalidades a cada ano.

Excelência acadêmica e preparação para exames: oferecemos cursos preparatórios intensivos e somos um
centro de testes para Cambridge, IELTS e OET. Somos um dos poucos Provedores de Preparação Premium
para OET.

Formação de Professores: somos um centro de formação CELTA com cursos em período integral ou meio
período. Oferecemos cursos CLIL e Metodologia para professores estrangeiros.

30+ e cursos executivos: temos um Centro de Treinamento de Executivos separado (no mesmo edifício,
porém andar diferente) e trabalhamos com clientes como Siemens, Bayer e Renault. Com uma idade média
de 45 anos, também oferecemos cursos para grupos pequenos (máximo de 8 / média de 5) em Inglês Geral,
Inglês para Negócios e Cultura em nossos 30+.

University of Portsmouth: nossos alunos podem progredir diretamente nos programas UoP de nossos cursos
pre - sessional bem como em outras universidades do Reino Unido. Nossos alunos também podem usar as
instalações da universidade!

Equipe dedicada de atendimento ao aluno: garantimos que nossos alunos estejam seguros, felizes e
aproveitem ao máximo seu tempo no Reino Unido. Atividades sociais todos os dias da semana e excursão
todos os sábados.
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Academic Excellence by the Sea


