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10 anos

A Kurus English
é uma extraordinária escola situada
na Cidade do Cabo, África do Sul.
Oferecemos aulas de inglês de alta
qualidade, realizadas em pequenos
grupos e, além disso, excursões
linguísticas, sociais e históricas,
estendendo-se profundamente
na maravilhosa e fascinante diversidade cultural que é a alma da Cidade do Cabo.
Alcançando resultados duradouros
enquanto melhora suas competências no idioma inglês através da aplicação do nosso conceito: a Kurus
English irá fornecer uma combinação balanceada
de teoria e experiência. A aprendizagem e o ensino
adaptados a situações são sempre complementados
e reforçados pelas suas próprias experiências de
descoberta pessoal.

Encontros memoráveis
o aguardam com pessoas selecionadas de diferentes culturas, assim como muita diversão e
momentos de lazer para as suas próprias viagens
de descoberta; tudo isso numa das capitais mais
emocionantes do mundo!

As aulas
são realizadas na Kurus English em
qualquer um dos seis níveis de linguagem. De acordo com o seu conhecimento
atual da língua, você será colocado na
classe mais adequada ao seu nível.

A escola
está localizada numa das mais belas
áreas, bem no centro da Cidade do Cabo.
A Kurus English está situada num belo
edifício histórico, que foi convertido numa
escola em 2008. Salas novas e coloridas
com equipamento moderno caracterizam
a atmosfera amigável e informal da nossa
escola privada.

Os docentes
são professores de idiomas qualificados,
falantes nativos, que se distinguem pela
sua longa experiência e intuição refinada com relação aos desafios de ensino
específicos. As bases linguísticas são
estabelecidas em sala de aula, e você é
orientado a melhorar a sua competência
através da aplicação autêntica e real,
inclusive ao participar nas nossas exclusivas excursões linguísticas.
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As excursões culturais
linguísticas
são muito mais que excursões turísticas e constituem o coração da Kurus English a par das aulas
teóricas: graças à nossa rede única, três vezes por
semana os alunos estão imersos em diversas culturas da Cidade do Cabo, que oferecem oportunidades para conversar com as pessoas fascinantes
da cidade. Caso a conversa comece a ficar difícil de
entender, os professores estarão ao seu lado para
ajudá-lo. Os temas mudam diariamente, definindo o
conceito de aprendizagem de idioma com relação ao
conteúdo e garantindo encontros pessoais emocionantes. Com a Kurus English você conhecerá a
Cidade do Cabo de uma forma única: será tudo ao
vivo e definitivamente pessoal!

A competência intercultural
descreve o potencial de aprendizagem cultural
e experiência que será estimulada nos cursos
ministrados na Kurus English, e através do qual
vamos prepará-lo para tornar-se um comunicador internacional – de mente aberta nas atitudes
e nos seus contatos com pessoas de diferentes
origens e experiências; desta forma, ficará bem
preparado para os desafios comunicativos de
um mundo globalizado.

Le Host

Loit Sols
O sorriso afetuoso de Loit Sols e seu jeito simples
fazem dele um feliz capetônio para se encontrar.
Ele é um poeta KhoeKhoe, artista performático
e ativista. A conexão profunda de Loit com o
conhecimento da prática indígena, bem como a
herança KhoeKhoe, o tornam um dos narradores
mais importantes da experiência indígena. Esta
é uma excursão de rica descoberta cultural.
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John Bauer
John Bauer é um artista diversificado da Cidade
do Cabo, mais conhecido por seu trabalho com
cerâmica e artesanato. Seus estilos e técnicas
diferenciadas são inspirados pela ciência e pela
natureza. John compartilha sua personalidade
magnética bem como sua arte única e inspiradora conosco em seu estúdio no centro de design
Montebello, localizado entre as árvores na floresta de Newlands.

Alfred Magwaca
Alfred Magwaca é residente local da Langa,
curador do museu do Langa Pass Office e um
contador de histórias que o encorajará com sua
risada e carisma. Ele leva os visitantes de volta
ao tempo em uma jornada emocional através da
tristeza, desafio e triunfo da luta do Apartheid.

Sheila Tempi
Sheila Tempi, ou “Ma Sheila”, como ela é carinhosamente conhecida, é uma ótima cozinheira de
Gugulethu. Com sua materna figura , ela abre sua
casa e coração para compartilhar sua cultura e
suas tradições culinárias. Através disso, incentiva
a integração e compreensão cultural. Sua comida faz o estômago e a alma cheia, dificultando a
partida.

Mzukisi Mbene
Mzukisi Mbene nasceu e cresceu nos municípios, e
é algo que ele comemora; As pessoas, a música e a
cultura. Ele vem de origem humilde, sentado na máquina de costura de sua mãe para criar uma marca
de moda de sucesso. Seu rótulo, Imprint, comemora
o glamour e as histórias de antepassados africanos, usando impressões icônicas, tecidos e pontos
específicos a tempo para criar roupas e acessórios
únicos de moda moderno e para uso pessoal.
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Sihle Tshabalala e Mzi Duda

Wongama Baleni

Sihle Tshabalala e Mzi Duda são dois homens
unicos que provam que a reabilitação e infratores
é possível. Eles nos fizeram pensar sobre nossas
idéias sobre prisioneiros masculinos e homens
em geral. Eles trabalham com infratores, ex-infratores e jovens vulneráveis para ajudá-los a aprender habilidades como a codificação e tornar-se
criadores de mudanças positivas e poderosas em
suas comunidades, terminando o ciclo de pobreza e crime em comunidades pobres. Trabalho
deles busca despertar a imaginação e fazer com
que os participantes acreditem que podem ser
tudo o que querem ser.

A viagem de Wongama Baleni ao café não é
óbvia. Ele foi um bombeiro, um frentista de posto
de gasolina e fez diversas coisas para colocar
comida na mesa. Desde 2012, ele foi um dos três
parceiros do Departamento de Café, a primeira
loja de café gourmet em um município no Cabo
Ocidental. O Wongama e seus parceiros são de
Khayetlitsha, que abriga mais de um milhão de
moradores e não possui uma única cafeteria .
Tendo observado tendências em outras partes da
cidade, descobriram que havia uma enorme lacuna em Khayelitsha e outros municípios e abriram
o “Department of Coffee” no coração do distrito
central de negócios de Khayelitsha para construir
uma grande marca negra de bebidas.

Naiema Fakier
Naima Fakier é uma moradora de Bokaapa de toda
a vida, mãe de cinco filhos, e uma ótima cozinheira.
Ela compartilha as ricas tradições e comida aromática do povo do Cabo Malaio em sua cozinha
Bokaap escondida entre outras casas bem pintadas em ruas de paralelepípedos e pitorescas. Ela
compartilha sobre a cultura e as tradições religiosas que desempenharam um papel importante na
formação da história e diversidade da Cidade do
Cabo.

Tony Elvin
Tony Elvin acredita que Langa, o município mais
antigo da Cidade do Cabo, é um dos principais
pontos econômicos e culturais da cidade. Localizado
no meio da metrópole, a tese de Tony é que Langa
não é uma área periférica, mas uma grande peça
central. Sua iniciativa na area de Langa baseia-se
na localização e no patrimônio cultural de Langa
para construir um recinto próspero construído sob os
princípios de desenvolvimento empresarial.
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Unathi Dyanthi
Dirigindo-se a Tyisa Nabanye, uma organização
agrícola sem fins lucrativos, temos nosso anfitrião Unathi Dyanti. Ele é um ativista de segurança alimentar que está lutando pela mudança
nas encostas de Signal Hill entre Tamboerskloof
e o Bo Kaap, em uma antiga area militar. Tyisa
Nabanye pretende criar um espaço na cidade
onde todos sejam bem-vindos para explorar as
possibilidades de cultivo de alimentos em um
ambiente urbano. O espaço inclui uma horta
orgânica, um viveiro indígena, um mercado semanal, oficinas e eventos.

Jason Redman
Nosso anfitrião Jason Redman, também conhecido como “Dfeat Once”, é um artista e designer de
grafite , com 20 anos de experiência no cenario
de arte em mural e hip hop. Seu extenso conhecimento é a base de nossas excursões focada
na arte de rua de Woodstock e Salt River. Mais
recentemente, ele coordenou um festival de arte
de rua nos Winelands, ajudando a criar um novo
epicentro de arte de rua na cidade.

Programas

Oportunidade 1:
Inglês geral 20 h

20 h de inglês geral*

Oportunidade 2:
Inglês geral intensivo 30 h

20 h de inglês geral*
10 h de comunicação

Oportunidade 3:
descoberta cultura e linguística 30 h

20 h inglês geral*
10 h excursões linguísticas

Oportunidade 4:
descoberta cultura e linguística 34 h

20 h Inglês geral*
10 h Excursões Linguísticas
4 h aulas particulares individuais

Oportunidade 5:
Inglês comercial 30 h

20 h Inglês geral*
10 h aulas particulares individuais para
inglês comercial

Oportunidade 6:
preparação para exames 32 h
(FCE, CAE, CPE)

20 h Inglês geral*
8 h preparação para exames
4 h excursões linguísticas

* inglês geral: gramática e competências de leitura, escrita,
audição, fala e desenvolvimento de vocabulário
1 h = 50 min.

Facebook: https://www.facebook.com/Kurus.English.Language.School
Twitter: @KurusEnglish
Google+: google.com/+KurusEnglish
Youtube: youtube.com/kurusenglish
Instagram: @kurusenglish
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Há muitas razões para optar por um curso de idioma na Kurus English.
Eis algumas delas:
•

Aulas de inglês profissionais em pequenos grupos (máx. 8 participantes)
garantem um treinamento intensivo.

•

Excursões linguísticas extraordinárias, acompanhadas pelo professor,
garantem experiências linguísticas e um aprofundamento da cultura sul-africana.

•

Famílias de acolhimento especialmente selecionadas que oferecem um alto nível
de compromisso pessoal.

•

Excelente ambiente de aprendizagem situado no centro da Cidade do Cabo.

•

Serviços durante o ano todo: assistência com planejamento de voos e viagens,
assim como excursões locais e atividades de lazer.

address / ’æd.res / noun /
phone / fƏUn / noun /
web / web / noun /
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