
DANTE DURBAN  
LANGUAGE SCHOOL  

WWW.DANTEDURBAN.COM 



APRENDER INGLÊS NA DANTE  
Encontra mais de 10.000 pessoas que estão a aprender na Dante, quer 
online quer presencialmente. 

INSTITUÍDA EM 1927 

+6000 
ESTUDANTES NA ÁFRICA  

ENTRE PROFESSORES 
NATIVOS E               

TRADUTORES  

60 

55 
SESSÕES DE TESTE 

DE AVALIAÇÃO TODOS 
OS ANOS     

+$50.000 
DOADO TODOS OS 

ANOS EM AJUDA           
FINANCEIRA E BOLSAS 

DE ESTUDO  

AS NOSSAS ATIVIDADES EM  

EXPANSÃO  

A Dante ensina línguas estrangeiras a mais 

de 6.000 alunos na África, trabalhando      

também com instituições educacionais e 

governos para tornar a educação mais 

acessível, tentando ajudar o maior número 

possível de escolas para preservar um nível 

alto, na quantidade e na qualidade do        

ensino. 

 

SOBRE  NÓS  

O nosso único objetivo é promover a 

aprendizagem das línguas e culturas em 

toda a África. O objetivo não tem a ver 

com as ideias políticas, as origens             

nacionais ou étnicas, a religião e tem um 

papel importante no progresso social e 

na mudança, um propulsor para uma       

sociedade aberta, respeitosa da                

diversidade e disponível a cooperar. 



BEM-VINDO À DANTE  
Líder na aprendizagem das línguas na África há mais de 20 anos. 97% 
dos nossos estudantes aconselha a nossa escola. 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 

A NOSSA PRIORIDADE É A               

SATISFAÇÃO DOS ESTUDANTES  

A visão da Dante é promover o ensino 

e a aprendizagem de qualidade em    

África através de um processo de 

avaliação de integridade, inovação e 

comparabilidade internacional. 

 

Ajudar as pessoas a desenvolver uma 

curiosidade informada e uma paixão 

duradoura pela aprendizagem.              

Podemos adaptar os nossos cursos de 

línguas às suas necessidades,  quer 

online quer presencialmente.  

 

A nossa abordagem é individual em         

cada projeto para satisfazer as                   

exigências dos nossos estudantes e 

prestar uma atenção especial para a 

atualização dos prazos e dos preços do 

plano de estudo.  

 

LUIS MOLOSSI (São Paulo - BRASIL) 
“Maravilhoso acolhimento, pessoal 
amigável. Escolhi uma fórmula com-

bo que me permitiu visitar Kruger 
Park. Adorei cada momento.” 

CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANÇA) 
“Formadores excelentes! Eu e o meu 
namorado experimentámos várias 

escolas de línguas nas nossas viagens 
à  África, mas o programa da Dante 

foi o mais eficaz.” 



ESTUDAR INGLÊS NA ÁFRICA DO SUL  
Um País extraordinário. Uma atmosfera agradável. Vários cursos de inglês 
para diferentes tipologias de estudantes, de todas as idades.  

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

PROGRAMA DE ESTUDO DURANTE 

AS FÉRIAS   

O Programa de Estudo durante as férias é 

destinado a aperfeiçoar as competências          

gerais de comunicação em inglês e a ajudar a 

desenvolver uma compreensão completa da 

língua inglesa. Este curso é mais adequado 

para os participantes que querem dedicar 

metade do dia a aperfeiçoar a língua. A             

duração depende do pedido dos                         

participantes.  

O curso de inglês standard é articulado em 

seis níveis, de Principiante (A1) a Avançado 

(C1). O currículo diz respeito às 4 habilidades 

da língua inglesa, ouvir, ler, falar e escrever, 

e tem o objetivo de melhorar a gramática, o 

vocabulário e a pronúncia. 

 

INCLUÍDO: 

• Inglês Geral (5 aulas de quatro horas), todos 

os dias de segunda a sexta 

• Material de aprendizagem  

• Todas as taxas de inscrição e colocação 

• Orientação durante o primeiro dia na escola   

• Alojamento durante 7 noites: você pode        

escolher entre a permanência numa  casa 

(quarto individual com uso da cozinha) ou num 

B&B.  

 

GUIA RÁPIDO  

 

Horário das aulas: das 9:00 às 18:00  

Número máximo dos participantes: 12  

Manual incluído   

 Nível: de principiantes a avançado  

Idade mínima: 16 



CURSO TOEIC + TESTE TOEIC  
Um País extraordinário. Uma atmosfera agradável. Vários cursos de inglês 
para diferentes tipologias de estudantes, de todas as idades.  

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

 O teste de Inglês para a comunicação               

internacional (TOEIC) é um teste de língua  

inglesa projetado especificamente para 

avaliar as habilidades no inglês quotidiano 

das pessoas que trabalham num ambiente 

internacional. 

 

INCLUÍDO:  

• 5 aulas de duas horas, todos os dias de          

segunda a sexta, desenvolvimento das         

habilidades em língua inglesa numa aula de 

inglês geral específica para o nível dos 

alunos.  

• 5 aulas de duas horas, todos os dias de         

segunda a sexta-feira, desenvolvimento das 

habilidades do teste TOEIC, técnicas e           

simulações da prova TOEIC 

• TESTE TOEIC (A sessão do teste será              

estabelecida de acordo com a sua               

disponibilidade): todas as taxas de inscrição 

e colocação  

• Orientação durante o primeiro dia na escola  

• Alojamento durante 7 noites: você pode   

escolher entre a permanência numa  casa 

(quarto individual com uso da cozinha) ou 

num B&B 

GUIA RÁPIDO  

 

Horário das aulas: das 9:00 às 18:00  

Número máximo dos participantes: 12  

Manual incluído   

 Nível: de principiantes a avançado  

Idade mínima: 16 



PLANO COMBO   
Aprendizagem, atividades e alojamento. Aventura e descanso  

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

 

Um dos destinos mais populares da África do 

Sul, Durban é uma etapa indispensável para 

quem quer aproveitar o sol durante todo o ano, 

belas praias e uma cultura dinâmica.  Durban é  

também um lugar muito popular para os             

aventureiros, com muitas atividades para todos 

os gostos. 

A promoção especial inclui:  

• Inglês Geral (5 aulas aulas de 4 horas),        

todos os dias de segunda a sexta 

• Material de aprendizagem  

• 14/28 noites: você pode escolher entre a 

permanência numa casa (quarto individual 

com uso da cozinha) ou num B&B 

• Todas as taxas de inscrição e colocação/

viagem do aeroporto à chegada.  

MAIS:  

1 Atividade cultural durante a    

semana entre:  

1. CRUZEIRO EM BARCO DE 

LUXO  

2. O MUNDO MARINHO DE           

USHAKA, o quinto Maior 

Aquário do Mundo 

MAIS:  

1 Atividade de aventura, durante o 

fim de semana, entre:  

1. MERGULHAR NUMA GAIOLA 

ENTRE OS TUBARÕES  

2. 1 NOITE/2-DIAS HLUHLUWE-

IMFOLOZI GAME RESERVE & 

ISIMANGALISO WETLAND 

PARK "BIG 5" SAFARI NA MAIS 

ANTIGA RESERVA DE CAÇA E 

PATRIMÓNIO       MUNDIAL DA 

UNESCO NA ÁFRICA.  

3. 3 NOITES/4 DIAS KRUGER            

NATIONAL PARK &               

PANORAMA ROUTE "BIG 5" 

SAFARI e MARAVILHAS           

NATURAIS (MIN 2 x PAX) 



ALOJAMENTO 

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

uma variedade de alojamentos seguros e confortáveis para todos  
os preços.  

HOTÉIS E RESIDÊNCIAS   

É  possível também estar alojado num 

dos vários hotéis e residências perto da 

escola. Se você escolher esta opção,  

entraremos em contato consigo para 

descobrir as suas necessidades e o seu 

orçamento, para  garantir o tipo de 

alojamento que você deseja. 

WWW.BURNHAMHOUSE.CO.ZA 

WWW.BURNHAMHOUSE.CO.ZA 

WWW.BURNHAMHOUSE.CO.ZA 

ALOJAMENTO EM CASA   

O alojamento em casa prevê                 

compartilhar uma casa com uma 

família local, um casal ou uma única 

pessoa. Isto significa que você tem a 

oportunidade de praticar o inglês que 

você aprende na escola num ambiente 

autêntico e, ao mesmo tempo,             

conhecer mais profundamente a vida 

sul-africana. 

Você terá:  

• Um quarto individual ou duplo 

com uma secretária e um guarda  

• Roupa.  Café da manhã e jantar são 

incluídos. Todos os alojamentos 

são perto das paragens do             

autocarro para a escola. 



ATIVIDADES CULTURAIS  
Aventura e descanso.  

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

CRUZEIRO EM BARCO DE LUXO AO 

LONGO DOS CANAIS À BEIRA MAR 

DE DURBAN POINT.   

Baseado em Durban Point Waterfront Canals.  

Nos canais, que são protegidos, é possível 

avistar mais de 30 espécies de peixes.  

A nossa visita guiada oferece uma                      

oportunidade para se descontrair e                     

divertir-se à beira mar. Nós mostramos aos 

visitantes as atrações e as informações          

sobre a história, as pessoas célebres, as 

novidades e os divertimentos deste lugar.  

 

USHAKA MARINE WORLD, O     

QUINTO MAIOR AQUÁRIO DO 

MUNDO.  

Ushaka Marine World é um parque de 16          

hectares em Durban,. Inclui 8 atrações: 

uShaka Sea World, o mundo marinho, uShaka 

Wet 'n Wild, o espaço das piscinas e dos         

escorregas aquáticos, uShaka Sea Animal         

Encounters Island, uma ilha onde se podem   

encontrar os animais, uShaka Beach, a praia, 

uShaka Village Walk, uma ocasião para        

passear entre lojas e restaurants, uShaka Kids 

World, o mundo das crianças, uShaka                  

Dangerous Creatures, onde se podem                

encontrar os animais perigosos, o parque 

aquático uShaka Wet 'n Wild tem o escorrega 

mais alto da África.   



ATIVIDADES DE AVENTURA  
Aventura e descanso.  

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

MERGULHAR NUMA GAIOLA         

ENTRE OS TUBARÕES EM ROCKY 

BAY/PENNINGTON  

Shark cage diving implica mergulhar 

em gaiolas de metal pesado nas águas 

do Oceano Índico, especificamente     

enfrentando os grandes Tubarões 

Brancos. 

SAFARI "BIG 5" de 1 NOITE/2 DIAS 

HLUHLUWE-IMFOLOZI &                

ISIMANGALISO WETLAND PARK 

"BIG 5": Situado apenas a duas horas 

e meia  de Durban, uma vez chegado, 

você poderá ir fazer um safari para ver 

elefantes, búfalos, rinocerontes, 

leopardos e leões. Esta excursão é      

perfeita para quem quer uma     

verdadeira experiência de safari num 

tempo limitado.  

3 NOITES/4 DIAS KRUGER                

NATIONAL PARK & PANORAMA 

ROUTE "BIG 5" SAFARI (MIN 2 x 

PAX)  

Impregnado de lendas e história, o 

icónico Parque Nacional Kruger na  

África do Sul está à espera que você 

explore as suas imensas paisagens e a 

espetacular vida selvagem africana.  



DANTE DURBAN  
LANGUAGE SCHOOL  

Mon - Fri: 9:30-13:00 / 14:00-18:30 

ladante@dantedurban.com 

Ph: 031 563 7633 / WhatsApp: 073 852 2482  

WWW.DANTEDURBAN.COM 


