MILNER SCHOOL OF ENGLISH WIMBLEDON
Porque escolher a Milner School?
Qualidade, Experiência e Custo: A Milner School, reconhecida pelo British Council, membra do English UK e possui o status de
“Highly Trusted Sponsor”. A escola é conhecida por ter um ambiente amigável, profissionalismo no ensino da língua inglesa e
excelente custo. A família Milner tem mais de 30 anos de experiência possuindo e operando escolas de inglês na Inglaterra e
Austrália!
Localização: A Milner School está localizada na segura e agradável area residencial de Wimbledon, que fica menos de 20 minutos de
trem do centro de Londres. A escola fica no coração de Wimbledon numa caminhada de apenas 8 minutos da estação de metro.
Cursos: Inglês Geral Intensivo (6 níveis: elementar até avançado), preparação para o IELTS, Cambridge First & Cambridge Advanced,
Programas de Ano Acadêmico, Inglês + Tennis, aulas particulares. Cada lição dura 60 minutos (não 45 como na maioria das escolas) e
tem em media 9 alunos por sala. Os cursos começam toda segunda-feira e todos os alunos podem também frequentar aulas de
pronúncia toda semana sem custo.
Diversidade Internacional: Alunos de todo o mundo são bem-vindos, incluindo Coréia, Itália, Brazil, República Tcheca, Irã, Espanha,
Suíça, Japão, Tailândia, Turquia, Taiwan, Arábia Saudita, Polônia e Rússia. A diversidade estimula os alunos a comunicarem em Inglês
e formam amizades que duram a vida toda!
Dependências & Programa Social: As dependências da Milner School incluem uma sala de computadores, internet wireless de graça
na escola toda, biblioteca e uma espaçosa área para os alunos com cafeteria. Todos os alunos podem freqüentar o Wimbledon
Leisure Centre de graça, que inclui uso ilimitado da piscina, academia e aulas de fitness. Todos são incentivados a participar do nosso
extensivo programa social – muitas das atividades são de graça ou muito baratas. Os alunos, sem custo, se tornam membros da
Biblioteca Pública de Wimbledon e recebem uma Carteira de Estudante que dá direito a muitos descontos.
Porque Wimbledon?
Um centro vibrante: Wimbledon é popular entre os jovens pelos seus muitos cafés, os tradicionais pubs, bares modernos, cinemas,
shopping centre e teatro.
500 hectares de natureza: Wimbledon é ideal para aqueles que gostam de atividades ao ar livre como andar a cavalo, golf,
caminhadas e jogar tenis, é claro!
Famoso pelo Tenis: A Milner School fica apenas a poucos minutos de ônibus do ‘All England Lawn Tennis Club’, onde acontecem os
famosos campeonatos de tenis de Wimbledon todo verão.
Casas de família locais: Nossas casas de família, todas visitadas e certificadas pela Milner School, ficam em Wimbledon e em áreas
adjascentes, o que torna possível os alunos frequentemente caminharem até a escola, economizando tempo e dinheiro em
transporte público.
Excelente Transporte Público: Wimbledon fica poucos minutos de trem do centro de Londres e tem ótimas conexões para todas as
partes da cidade de metro, trem, onibus e tram.

