
 

A Escola  

Southall School of Languages and Missionary Orientation é uma escola de inlgês e missões cristã 

evangélica, que foi criado em 1989 como parte do ministério da Igreja Batista de Southall.  

Southall é um lugar ideal para tal escola, pois é uma comunidade multi-cultural que oferece a 

oportunidade de aprender entre e sobre muitas culturas e nacionalidades, enquanto fica apenas a 20 

minutos do centro de Londres e do Aeroporto Internacional de Heathrow. Com o melhor de ambos os 

mundos, os alunos têm a oportunidade de aproveitar ao máximo os festivais e eventos culturais que a 

capital tem para oferecer, ter uma boa comunicação com o resto do Reino Unido, e desfrutar da 

experiência única de viver e estudar em um diversificada comunidade como Southall. Muitas 

nacionalidades estão representadas em Southall, com a cultura predominante sendo asiático. Tendo 

tido o privilégio de receber os alunos a partir de quase todos os continentes ao longo dos últimos 20 

anos, a escola é representante da área em que se situa. 

 

Cursos de Inglês  

Cursos em Southall School of Languages and Missionary Orientation no oeste de Londres . 

O programa de Inglês oferecido em Southall School of Languages e Orientação Missionária é 

ensinado por professores qualificados, experientes e permanentes. O programa abrange todo 

um espectro de competências e habilidades de aprendizagem. A prioridade para todos os 

funcionários é que a aprendizagem não aconteca  apenas dentro do contexto da sala de aula.  

Cada membro da equipe se esforça para garantir que a experiência de aprendizagem de todos 

os alunos é aquele que não só desenvolve as suas competências linguísticas, mas também a sua 

experiência de vida.  

 

     Inglês geral  

     Aulas de Preparação para IELTS 

     Classes de preparacao para exames Cambridge FCE/CAE/PROFICIENCY 

     Grupos de Inglês para Fins Específicos  

     Inglês para Negócios 



Curso de Inglês Geral  
 

O curso está disponível para estudantes de cada habilidade, com níveis variando de básico ao 

avançado. Professores experientes dão aulas práticas em todas as áreas: leitura, escrita, 

conversação, compreensão auditiva, gramática e vocabulário. Cada aluno é monitorado para 

garantir a sua aprendizagem do Inglês é amplo e que progridem em todas as áreas. Exames 

escolares internos acontecem regularmente para avaliar o progresso dos alunos. As inscrições 

podem ser feitas o ano todo. 
 

As principais características das aulas regulares são:  

 

     15 horas de estudo uma semana  

     Classes de não mais de 16 estudantes  

     Conexão Wi-Fi disponível  

     Aulas de nacionalidades mistas culturalmente  

     Testes para todos os alunos no momento da chegada para avaliar o nível de Inglês  

     As classes atendem às necessidades individuais do grupo  

     Tutor pessoal para cada aluno  

     Feedback regular e relatórios de tutor pessoal  

     Testes regulares para avaliar o progresso  

     Livros e recursos fornecidos sem custo adicional  

     Biblioteca disponível para todos os alunos  

     Aulas individuais disponíveis a um custo extra para aqueles que necessitam de sessões extras  

     A mais alta prioridade e dada para cuidar dos estudantes 

Curso Intensivo de Inglês  

 

Este curso é especificamente para atender os alunos que desejam estudar e experimentar a vida 

na cidade cultural de Londres.  

  

Por que participar do curso?  

 

     Junte-se o curso em qualquer época do ano, em qualquer dia  

     Aulas de Inglês com base em 21 horas na sala de aula  

     Escolha de curso, com ou sem alojamento  

     Livros incluídos  

     Almoço incluído no café da escola de segunda-feira - sexta-feira  

     Duas visitas acompanhadas a locais de interesse incluidas. 

 

 

Experimente Londres e o Reino Unido  

 



Experimente em primeira mão um ambiente multi-cultural, onde todas as culturas do mundo se 

encontram. 

  

     Apenas a 15 minutos do centro de Londres  

     Conheça estudantes de todo o mundo  

     Excelentes comunicações e facilidade para viagens para o resto do Reino Unido e da Europa 

 

Exemplos de lugares para se visitar  

 

     Castelo de Windsor  

     Os pontos turísticos de Londres  

     Os Museus de Londres  

     Os carnavais e festivais de Londres  

 

Você será acompanhado a dois locais de interesse. Se você optar por visitar um local com uma 

taxa de entrada, você será obrigado a cobrir a taxa de entrada. 
 

IELTS Course  

 

Classificação no "International English Language Testing System '(IELTS) é importante em 

termos de requisitos de entrada de uma universidade britânica. Também é reconhecido em todo o 

mundo para a obtenção de emprego em empresas multinacionais. A escola tem aulas específicas 

para preparar os alunos para o exame IELTS acadêmico. Os alunos recebem 15 horas aula por 

semana, com foco na preparação para o IELTS.  

Classes de exame  

Aulas de exame estão disponíveis para qualquer aluno considerado pronto para se preparar para 

um exame de Cambridge ESOL. Sera feito um teste antes de entrar em uma aula de exame e a 

classe vai se concentrar principalmente nas habilidades necessárias para passar em exames 

internacionalmente reconhecidos, como o Cambridge First Certificate, Advanced ou Proficiency. 

Os professores estão disponíveis para aconselhar sobre exames disponíveis para os alunos e 

oferecer ajuda nesta área. 

Grupos de Inglês para Fins Específicos  

Nós incentivamos os grupos de alunos possibilitando a criação de um curso especificamente para 

atender às necessidades do seu grupo. Viagens especiais a locais de interesse e as necessidades 

específicas de ensino podem ser incluídos de acordo com o grupo sujeito a suas necessidades e 

exigências específicas. O Diretor de Estudos entrará em contato para discutir suas necessidades 

quando você faz a sua reserva.  

 

Inglês para Negócios  

Nosso curso de Inglês de negócios (Business English) tem como objetivo ajudar a proporcionar 

pratica em conhecimentos de inglês necessários para a comunicação cotidiana em um ambiente 

de negócios ou trabalho. Ele também irá lhe dar uma base para estudar negócios no Reino Unido, 



ou ajuda a garantir o trabalho que você está buscando.  

 

Você irá desenvolver seu conhecimento sobre ética nos negócios, mercados internacionais, 

estruturas corporativas e outros assuntos de negócios. Você também vai obter as habilidades 

necessárias para situações típicas do mundo dos negócios, como apresentações, reuniões, 

negociações, entrevistas de emprego, falar de negócios por telefone e muito mais. 
 

Recursos  
 

Southall School of Languages e Orientação Missionária oferece uma ampla variedade de instalações, não 

só no contexto da sala de aula, mas em um sentido mais amplo também. Os recursos estão disponíveis 

para todos os nossos alunos qualquer que seja o curso que estão seguindo e se eles vivem no local ou 

vieram especificamente para estudar em Southall.  

 

Os funcionários se dedicam a ajudar cada aluno a fazer o seu melhor para que  possa tirar o máximo 

proveito da sua estadia no Reino Unido.  

  

Recursos escolares  

 

         Acesso à internet wi-fi gratuito  

         Um café que serve café, chá, deliciosos lanches e refeições a um custo razoável  

         Mesa de sinuca  

         Facilidade para pegar livros emprestados recursos / biblioteca  

         Biblioteca de leitura e audio em sala de aula móvel 

         Salas de estudo alocados para estudo silencioso  

         Biblioteca com acesso à internet  

 

  

Recursos da Igreja e Instalações  

 

         Reuniões da Igreja para atender a várias nacionalidades  

         Pequenos grupos para conhecer pessoas  

         Capacidade de participar em vários grupos / atividades  

         Várias atividades para atender a todas as idades, famílias e solteiros durante toda a semana  

 

  

Instalações e Recursos Locais  

Excelentes ligações de transportes de e para:  

 

        O centro de Londres  

        Aeroporto de Heathrow  



        Estabelecimentos comerciais locais  

        Cinemas e centros de lazer  

         Lojas e mercados multi-culturais 

         Muitos belos parques e jardins de fácil acesso na localidade  

         Biblioteca local grátis  

        Enorme variedade de restaurantes  de culturas difrenetes  

         Variedade de instalações desportivas locais 

 

Southall School of Languages and Missionary Orientação é um lugar muito especial e único em muitos 

aspectos.  

Quando você olha através do site, nós acreditamos que você vai apreciar as qualidades excelentes e 

experiência única que só um lugar como Southall pode oferecer.  

 

 

Alojamento 

  

Alojamento basico  compartilhado com outro estudantes 

Há um número de quartos básicos de estudantes sujeitos a disponibilidade em moradia estudantil 

compartilhado.  

A escola não fornece comida em alojamento e os alunos são responsáveis pela sua própria preparação 

de refeiçãos. Casas, apartamentos e quartos de estudo são normalmente mobilados e equipados com 

um padrão básico.  

O aluguel de acomodações básicas do estudante é de £300 por mês por pessoa e é inclusive de contas e 

aquecimento. Este valor não inclui alimentos.  

Restaurante da escola 

Existe um café nas instalações da escola que oferece lanches e refeições, além de bebidas e outras 

coisas durante o dia a um custo razoável.  

Por favor, pergunte por mais detalhes.  

 

Alojamento em hotel pode ser arranjado. Entre em contato com a escola para saber o preço atual, pois 

isso depende da estacao e fora do nosso controle como alojamento é fornecido por um terceiro 

 

Serviços que prestamos  

 

Southall, apenas 15 minutos do centro de Londres e a 15 minutos do aeroporto de Heathrow, é um 

próspero centro, multi-cultural com pessoas de todo o mundo que vivem, trabalham e estudam.  

 



Southall oferece o melhor de dois mundos: uma localização conveniente e bem relacionado, uma 

riqueza de cultura e oportunidade de conhecer pessoas de todo o mundo.  

 

A escola recebe alunos de todo o mundo e  cultura, oferecendo ao aluno a oportunidade de 

experimentar e aprender sobre, e com, aqueles a partir de uma variedade de culturas. Aceitamos que é 

importante respeitar o indivíduo, suas crenças e cultura, mantendo um ethos cristão.  

 

O cuidado que nós oferecemos a cada aluno é reconhecido pelo British Council e orgulhamo-nos de que 

este é um aspecto vital da experiência do aluno para enriquecer o seu tempo aqui em Londres. Tutores 

pessoais são atribuídos a todos os alunos  e aconselhamento pastoral está disponível para qualquer 

aluno que pode precisar de mais ajuda. De acordo com o último relatório de acreditação do British 

Council, "Provisão conhece e em relação ao atendimento dos alunos excede o padrão seção."  

 

Com o cuidado de o aluno que sustenta tudo o que o pessoal faz, o foco na comunidade ea ênfase sobre 

todo o desenvolvimento de um aluno, bem como seu sucesso acadêmico, nós somos capazes de servir 

aos estudantes e famílias preparando-os para o futuro individuais dentro de um contexto de uma 

comunidade solidária. 

 

Taxas e datas  
 

Datas e preços  

Lista de preços 2014  

4 semanas   £ 345  

6 semanas   £ 495  

8 semanas   £ 645 

10 semanas   £ 795 

12 semanas   £ 945  

24 semanas      £ 1.855 

 

Os preços incluem: 15 horas de aula por semana e o livro  

Outros custos:  

As taxas de inscrição £ 50  

Transferência do aeroporto (Heathrow) £ 25 

Almoço (por semana) £ 15  

Viagens £ 30 

Livro (aditional) £ 25 

 

Manhã: 9:15-12:30  

Tarde: 1-4:15  

 

Você pode começar em qualquer segunda-feira, os cursos começam na terça-feira se segunda-

feira for feriado.  

Datas em que a escola estará fechada  



01 de Janeiro              Dia de Ano Novo 

18 de Abril   Sexta-feira Santa  

21 de Abril   Feriado de Páscoa 

05 de Maio   Feriado bancário no início de Maio 

22 de Maio   Dia de eleição  

26 de Maio   Feriado bancário de primavera  

25 de Agosto   Feriado bancário de verão 

25 de Dezembro Dia de Natal         

26 de Dezembro Boxing Day (Feriado Britânico) 

 

Taxas de exames - 2014  

FCE  £ 126 

CAE  £ 134 

CPE  £ 124 

IELTS £ 140 

 

 
 

Cursos de Missoes 

 

Southall é um excelente lugar para estudar missões transculturais. A escola faz parte do ministério da 

Igreja Batista de Southall. O edifício da igreja é cercada por uma grande mesquita, um templo hindu, 

uma das maiores gurdwaras sikhs no mundo e um centro budista. Southall é localizada em Londres, uma 

das cidades mais multiculturais do mundo inteiro.  

 

O curso tem dois componentes básicos. A primeira parte é teoria baseada e relacionado com o estudo 

do Islamismo e sikhismo. Reconhecemos que há mudanças para a sociedade que são susceptíveis de 

influenciar as pessoas em várias partes do mundo e há também estudos relacionados à implantação de 

igrejas em uma sociedade pós-moderna.  

 

A segunda parte do curso é prático. Os alunos são incentivados a participar na vida de uma das 

congregacões Inglêsas, Brasileiras, Kechin (Birmânia), Urdu, Punjabi e congregações de língua francesa 

que fazem parte da Igreja Batista de Southall.  

 

Os alunos deste curso precisam ter um nível intermediário de inglês. O curso é de especial relevância 

para quem pensa em trabalhar em missão transcultural como um pastor ou missionário. O curso, 

porém, é aberto a todos os estudantes cristãos.  

 

Novo curso começa em Setembro de 2014  

 

Taxas:  

4 semanas £ 445  

8 semanas £ 890  



As taxas incluem:  

 

     15 horas aulas de inglês por semana  

     Aulas de 12 horas por semana de missões  

     Teoria com uma abordagem prática em diferentes lugares  de adoracao de culturas diferentes  

 

Outros custos:  

Taxa de inscrição £ 50  

Translado para o aeroporto £ 25  

Almoço  £15 (por semana)  

2 viagens £ 30 

 

Contatos  
Email  

info@sslmolondon.co.uk 

  

Telefone  

44 (0) 208574 4456  

   

Endereco: 

Southall School of Languages e Orientação Missionária  

Western Road  

Southall  

Middx  

UB2 5DS  

Reino Unido  

 

As horas de expediente normais são das 9:00 – 17:00 da tarde 

Southall School of Languages e Orientação Missionária  

Parte do Ministério da Southall Igreja Batista  

Registado em Inglaterra e País de Gales Company Número 3472123  

Número de Caridade Registrado 1068126  

Credenciada pelo British Council para o Ensino de Inglês  

Membros do English UK 

 

                                     


