
 

 

Exmos.(as) Srs., 

A United School é um instituto de línguas acreditado pela DGERT, e um centro oficial de preparação 

para Exames Cambridge. Desde 2001 a garantir a melhor qualidade de ensino com um leque 

incomparável de cursos de línguas. 

Assim, gostaríamos de informar a todos da nossa parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal, 

proporcionando a toda a sua comunidade duas aulas experimentais sem qualquer custo 

associado. 

Caso optem por frequentar posteriormente os nossos Cursos de Línguas, beneficiarão de um 

desconto de 10 % na mensalidade.  

As nossas aulas online são planeadas para cobrir as mesmas especificidades das aulas presenciais - 

as aulas são dadas em tempo real com um professor. 

Os nossos métodos e técnicas de abordagem às línguas estrangeiras consistem em desenvolver a 

capacidade de comunicação escrita e oral dos alunos, ensinando-os a desafiar as suas capacidades e 

a ultrapassar os seus limites, promovendo o gosto e interesse pelas línguas e, sobretudo, pela 

comunicação em geral. 

 

Enviamos em anexo a ficha de inscrição (em formato digital para preenchimento). Para efeitos de 

inscrição, deverá remeter-nos a ficha preenchida. 

Caso necessite de mais esclarecimentos, por favor entre em contacto connosco para os contactos 

(212 309 363 / 918 238 117), ou em info@unitedschool.org. 

Atentamente, 

United School 

mailto:info@unitedschool.org


   FICHA DE INSCRIÇÃO 

Formação pretendida   Formando nº 
_________________          ___________ 

_________________  

Dados pessoais 

Nome___________________________________________________________ Idade_____________ 

Aluno: Telefone_______________________ Email: ________________________________________ 

Enc. Educação: Telefone________________ Email: ________________________________________ 

Endereço____________________________________________________C.Postal______ - _________ 

Localidade ____________ Cartão de Cidadão nº __________________ Válido até ___/___/_________ 

NIF: _______________ Naturalidade __________________ Data de Nascimento____ /____ /_______ 

Habilitações:  4ºano     6ºano     9ºano     12ºano     Bach.     Licen.     Mestr.   Dr. 

E-mail alternativo____________________________________________________________________

Dados profissionais * (preenchimento obrigatório no caso de Formação a ser paga pela empresa)

Profissão___________________________________ Empresa_______________________________ 

Endereço__________________________________ C.Postal____ - _____ Localidade_____________ 

Nº Contribuinte__________________________Telefone/Fax_______________/________________ 

Como obteve conhecimento da Formação 

Imprensa        Folhetos        Fax        Antigos Formandos        Internet         Outdoors  

Outro___________________________________________________________________________ 

Registo na Área Reservada 

A Área Reservada é uma plataforma virtual de apoio à aprendizagem que, no caso específico 

dos nossos cursos, serve para complementar o curso presencial. 
Para poder aceder semanalmente aos contéudos das aulas, trabalhos de casa, projectos, 

forums, actividades e muito mais, por favor preencha o formulário com os dados solicitados e 

brevemente receberá um e-mail com o seu nome de utilizador e palavra-passe, que lhe permitirão 
aceder gratuitamente à plataforma. 

Nome: ________________________________________________________________ 

Curso que frequenta: ________________ E-mail: ________________________________ 

FOTO 



Regulamento 

 

Recebido por: 

Data ____/____/______ 

Assinatura do Formando/Encarregado 
de Educação 

Data ____/____/______ 

Esta entidade formadora garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A 

informação por si disponibilizada não será partilhada com terceiros e será utilizada apenas para os fins 
directamente relacionados com o curso em que se inscreve. 

Os seus dados pessoais poderão ser facultados à DGERT, entidade Acreditadora de entidades 

formadoras para vir a ser auscultado a qualidade da formação que irá frequentar.  
Assinale com “X” a opção pretendida. 

 Sim Autorizo     Não Autorizo 

Os seus dados poderão ser usados para envio/contacto com informação sobre futuros cursos de 

formação.  
Assinale com “X” a opção pretendida. 

 Sim Autorizo     Não Autorizo 

Poderá consultar a nossa Política de Privacidade que se encontra disponível para consulta na recepção 
da United School ou no nosso site, www.unitedschool.org 

A legislação da protecção de dados pessoais: 

Lei nº 67/98 de 26 de Outubro 

1.O pagamento do curso deverá ser efetuado até ao prazo limite de dia 8 (oito) de cada mês, aplicando-se a mesma
regra, para os pagamentos efetuados na modalidade trimestral relativamente ao mês em que é exigido o
pagamento. Em caso de atraso, será aplicada uma multa de 10% sobre o valor da mensalidade.
2. Se efetuar o pagamento após a data limite de dia 8 (oito) de cada mês (válido para pagamentos na modalidade
mensal e trimestral) o aluno perde o direito a beneficiar de qualquer desconto.
3. Os professores podem ser substituídos na pendência de cada curso.
4. É reservado o direito ao Instituto United School de transitar os alunos para outra turma por motivos
pedagógicos ou outros, como também, proceder à junção de turmas caso assim o justifique.
5. O valor da inscrição não é reembolsável.
6. Os alunos perdem o direito à compensação de aulas que faltarem (incluindo faltas justificadas por motivos de saúde
ou outros motivos de força maior).
7. Os formandos que frequentem aulas individuais, deverão comunicar ao instituto, o cancelamento da aula agendada
com um mínimo de 24 horas de antecedência. Caso contrário, perderá o direito à respectiva sessão.
8. O Instituto United School respeitará os dias de feriados oficiais, as férias de Natal, Carnaval e Páscoa
(informação sobre as datas disponível para consulta na secretaria) sem que os alunos tenham direito a qualquer
restituição pelas aulas que não foram lecionadas durante estes respetivos períodos.
9. Durante as aulas, será unicamente usada a Língua em estudo.
10. Enquanto o aluno não comunicar à secretaria do Instituto United School a intenção de desistência do curso que
frequenta, terá que liquidar as respetivas mensalidades (mesmo que não compareça nas aulas) – a desistência
deverá ser comunicada até ao ultimo dia do mês anterior com efeitos para o mês seguinte.
11. A realização de cada curso (aulas em grupo) está sujeita a um número mínimo de alunos inscritos, pelo que o
Instituto United School reserva-se ao direito de anular/alterar os horários antes da data confirmada para o início do
curso.
             Ao assinar esta ficha, o formando compromete-se a preencher um formulário em caso de
            desistência da Formação e toma conhecimento de que o regulamento desta instituição se
                                       encontra disponível para consulta na recepção.
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