
Obrigado por considerar a Donegal English
Language School para sua experiência de
aprendizagem da língua inglesa na Irlanda.
Temos mais de 33 anos de experiência
recebendo estudantes do mundo todo e
ajudando-os em sua jornada de aprendizagem de
idioma e experiência irlandesa. Nossa equipe
está perfeitamente ciente da grande decisão que
é se mudar para outro país com cultura, idioma e
clima diferentes. Estamos aqui para ajudar você
em cada etapa do processo e dar assistência
para encontrar acomodação, empregos, abrir
contas bancárias e obter seu cartão IRP
(Permissão de Residência Irlandesa), bem como
qualquer outra ajuda que você possa precisar.

Visto de estudante com
permissão de trabalho



Ao longo dos anos, perguntamos aos nossos alunos o que eles mais gostaram ao estudar em Donegal e por que
escolheram a Irlanda. Abaixo estão algumas das principais respostas.

Por que escolher Donegal?

A Jornada de Aprendizagem As Pessoas As Paisagens

A cultura -As AtividadesAs amizades

Os alunos muitas vezes nos dizem que
quando escolheram estudar em Donegal
seu objetivo principal era aprender um
idioma, mas voltaram para casa tendo
aprendido muito mais sobre si mesmos.
Dentro da sala de aula, os alunos
desfrutam do apoio do professor, do
feedback e da oportunidade de reflexão
e crescimento como aprendizes do
idioma. Eles gostam da forma como as
aulas são interativas e como os
professores são flexíveis..

Os moradores de Donegal são amigáveis,
acolhedores e fazem com que você se sinta
em casa e, honestamente, nosso sotaque
não é tão difícil de entender!
O condado de Donegal tem sido
frequentemente eleito como o mais
amigável da Irlanda e foi escolhido como o
lugar mais legal para visitar pela National
Geographic! Além disso, a ideia de estudar
no exterior não é apenas para aprender ou
mergulhar em um outro idioma, mas
também ser exposto a uma nova cultura.
Bundoran é a cidade perfeita para isso!

Donegal tem algumas das mais belas
paisagens da Irlanda. As vistas são sempre
incríveis - o país inteiro está cercado de
belezas selvagens, maravilhosas e naturais.
Os alunos também adoram o fato de nossas
excursões visitarem regularmente os
condados de Sligo, Donegal, Leitrim,
Fermanagh, Galway e Derry.

Quer seja ouvindo música folclórica
irlandesa tradicional nas sessões regulares
de música no pub local, ou assistindo
alguns dos espetaculares esportes
irlandeses oferecidos, como o Futebol
Gaélico (futebol irlandês) ou Hurling (jogo
celta), a cultura irlandesa é realmente uma
alegria de ver e emocionante ao fazer parte.

Os alunos adoram poder escolher entre
surfar, passear nas montanhas, tentar
andar de caiaque, ou até mesmo andar
a cavalo na praia. Temos tudo aqui em
Bundoran, bem à nossa porta!

As amizades para a vida toda que são
feitas com os outros alunos são
regularmente apresentadas como uma
das experiências mais memoráveis dos
alunos da DELS.



A Experiência na DELS

Currículo

Comunidade

Sustentabilidade

Social

O foco principal é melhorar sua precisão, fluência e confiança no inglês dentro e
fora da sala de aula. Em sala de aula, seus professores acompanharão seu
progresso e você receberá feedback regularmente para ajudá-lo(a) a usar um novo
idioma com confiança e maximizar seu aprendizado.

Na DELS encorajamos um senso de comunidade para todos. Nossos grupos são
pequenos e interativos e os professores estão sempre lá para apoiá-lo(a). Você
será convidado(a) a participar de eventos sociais, atividades e oficinas para
conhecer a região e conhecer alunos com a mesma mentalidade que estão na
mesma jornada. 

A DELS é uma escola credenciada como Green School Standard (Escola Padrão
Verde) e também é membro da Green Ed Ireland, um grupo colaborativo de
provedores Educacionais que buscam maneiras inovadoras de compensar sua
pegada de carbono e a pegada dos alunos que viajam para vir aqui. 

Toda semana os alunos têm a oportunidade de participar de uma série de
atividades à tarde ou à noite, desde cozinhar pratos irlandeses populares, ouvir
alguns músicos locais no pub ou participar de uma aula de conversação temática,
você terá a garantia de encontrar algo de seu interesse. Também organizamos
excursões regulares para algumas das muitas joias culturais da Irlanda.



Pilares do Currículo

 Comunicação

Reflexão

Avaliação

Inglês da Vida Real

As aulas são interativas, com foco em linguagem emergente. Os
professores são flexíveis e capazes de lidar com problemas e explorar
novas linguagens à medida que surjam.

A autorreflexão é vital para o aprendizado. Precisamos ser capazes de
identificar nossos próprios pontos fortes e fraquezas se quisermos
melhorar e atingir nossos objetivos. Por essa razão, encorajamos os
alunos a refletir sobre seus pontos fortes e fracos. Sessões de tutoriais
formais são realizadas no final de cada mês, durante as quais os alunos
podem discutir o progresso com seu professor e identificar áreas para
melhoria.

Adotamos uma abordagem combinada para a avaliação. Os alunos
farão um teste na aula e simulado do IELTS, e também terão que
fazer uma apresentação para o resto de sua turma na última semana
do mês. O feedback sobre o progresso do aluno é dado na sessão
tutorial mensal.

Nosso objetivo é fornecer aos alunos o maior número de experiências
de aprendizagem de língua inglesa “na vida real”. Isso inclui visitas
mensais da turma com membros da comunidade local e o uso de
materiais autênticos em sala de aula, sempre que possível.



Chegada à Irlanda

Bundoran está localizada na costa oeste da Irlanda, na Wild Atlantic
Way. A maioria dos alunos que vêm para a Donegal English
Language School chega através do aeroporto de Dublin.

Transfers do Aeroporto

Ônibus Público

Oferecemos um serviço de transporte privado pré-reservado do
aeroporto, tanto na chegada quanto na partida, se necessário. Isso
deve ser reservado no momento da inscrição.

Há um ônibus público com saída e chegada no aeroporto de Dublin a
cada duas horas. Além disso, oferecemos um transporte gratuito do
ponto de ônibus até a sua acomodação entre as 10h e 20h.



Bem-vindos a Bundoran

Bundoran, popularmente conhecida como o Principal Balneário e
Capital do Surf da Irlanda, está localizada nas margens do Oceano
Atlântico ao longo da Wild Atlantic Way. Este é um lugar ideal para
morar, visitar ou simplesmente relaxar. Bundoran e arredores
oferecem uma riqueza de atividades e instalações para todos os
gostos

Festivais anuais dentro e ao redor de Bundoran oferecem
excelentes oportunidades para os visitantes internacionais fazerem
amigos facilmente. Estes incluem o Sea Sessions, Rory Gallagher
Festival, October Country Music Festival e o Ballyshannon Folk
Festival para citar apenas alguns.

Com muitos pubs irlandeses tradicionais que oferecem música ao
vivo, boates, cinema e restaurantes, é fácil encontrar algo para fazer
durante as noites.

Para os que gostam de ar livre, as atividades incluem golfe,
caminhadas na colina, surf, caiaque, cavalgada, pesca em alto mar
e ciclismo.

Bundoran está bem localizada e fornece uma boa estrutura para
viajar pela Wild Atlantic Way. Algumas excursões populares incluem
o Giants Causeway (Calçada dos Gigantes), os Penhascos Slieve
League e o Glenveagh National Park.



Locomoção

Por ser uma cidade de médio porte a Locomoção é muito
fácil. Você pode ir a todos os lugares a pé, o que a torna
muito acessível e adequada a todas as idades.

O Bus Eireann é um dos serviços de transporte mais populares
com rotas em todo o país. As cidades próximas são facilmente
acessíveis com os ônibus local link. As passagens são mais
baratas se compradas online e você pode conseguir descontos
com uma carteira de estudante

A DELS oferece aos alunos uma bicicleta gratuitamente nas duas
primeiras semanas de sua estadia. Os alunos que ficam mais tempo
normalmente compram uma bicicleta de segunda mão.

A DELS está localizada a 10 minutos de caminhada do
centro da cidade e a dois minutos de caminhada da costa
atlântica. A escola está situada em instalações próprias com
vistas deslumbrantes do litoral e das montanhas de Donegal

 Caminhando  Bicicleta

 Ônibus DELS



Sua Primeira Semana na Escola

Você deve fazer nosso teste de nível on-line pelo
menos duas semanas antes da data de início do
curso. Este é enviado a você por e-mail. Em seguida,
providenciaremos uma chamada para avaliar seu
nível oral e você será colocado(a) na turma
adequada para o seu nível.

Encorajamos todos os novos alunos a participar do
nosso programa de atividade social, pois isso os
ajuda a se estabelecer localmente e fazer novos
amigos.

O coordenador estudantil se reunirá com você em
sua primeira semana para saber como está a sua
adaptacão e para garantir que esteja feliz com seu
programa e acomodação. Também discutirão
questões comuns, como contas bancárias, Imigração
de CV etc.

 Teste de Identificação de Nível

Atividades Sociais

Apresentação



Imigração – Estudantes Não Europeus

Todos os estudantes que não sejam da UE são obrigados a se registrar na imigração local se permanecerem
mais de 90 dias.

Para se registrar na imigração, você precisará de
uma série de documentos, incluindo a verificação
de que você tem € 3.000 no banco para cobrir o
custo de vida. Um recente extrato bancário
estrangeiro ou irlandês, bem como um extrato de
cartão de crédito pré-pago em seu nome, será
suficiente.

Comprovação de recursos Documentos necessários
Além do seu passaporte, você precisará trazer os
seguintes documentos:
1. Carta de Aceitação
2. Seguro Médico (Comprovante de Endereço)

Cartão IRP e taxa
Você receberá um cartão IRP (Permissão de
Residência Irlandesa) após ser registrado, que
serve como a documentação de sua elegibilidade
para viver e trabalhar na Irlanda durante o
período do seu visto de 8 meses. O cartão custa
€300 e deve ser pago integralmente no momento
da sua visita à imigração.

Frequência e Progressão
Você deve manter uma taxa de frequência de 85%. Os
estudantes aprovados no exame final poderão
continuar em outro programa de 8 meses. Os alunos
podem participar de três programas de 8 meses no
total, ao longo de 24 meses.



Opções de Acomodação

Temos uma opção com excelentes acomodações para nossos
alunos adultos, incluindo nosso Centro Residencial e opções
de Famílias Anfitriãs. 

5 minutos de caminhada até a escola
Vista para o mar/montanha
5 minutos de caminhada até o centro da cidade 
Quartos privados, duplos ou triplos  
Instalações de alimentação self-service

Residencial

Família Anfitriã

Uma recepção calorosa
Um quarto privado 
Uma experiência de casa de família
Café da manhã e jantar incluídos 
A uma curta distância de caminhada até a escola



Lembre-se de colocar na mala

Recomendamos que você traga um telefone desbloqueado
que funcione com qualquer cartão SIM móvel. Planos móveis
pré-pagos com dados ilimitados começam a partir de €20 por
mês.

Embora um laptop não seja necessário para a aula, é
recomendável que você traga um porque a tela maior
irá ajudá-lo(a) a estudar.

Laptop ou Tablet

Cartão de Débito Pré-Pago ou Banco Digital
Muitos cartões de débito pré-pagos e opções de banco digital
estão agora acessíveis no mundo todo. Enquanto você espera
por uma conta bancária irlandesa, recomendamos que viaje
com dinheiro seguro.

Um Telefone Celular

Carregador de Viagem
Recomendamos trazer um carregador de viagem junto
com suas roupas favoritas e uma jaqueta impermeável.
Na Irlanda, usamos um plugue tipo G de três pinos.



Ao Estudar na DELS, Pediremos que Você

Siga todas as leis, regras e regulamentos do seu país
anfitrião e da escola.

Sempre fale em inglês.

TParticipe de pelo menos 85% de todas as aulas e
sempre dê o seu melhor na aula.

Trate seus colegas, professores e comunidade com
respeito.

Entre em contato conosco se não estiver feliz com algo
que fazemos. Faremos o possível para ajudá-lo(a).
Somente se nos disser o que está errado, podemos fazer
mudanças.



Dúvidas frequentes:

O aluguel em Donegal é muito mais barato do que nas principais cidades da Irlanda. Alugar um quarto em uma
casa compartilhada é em torno de €50 - €70 por semana mais as contas. Um apartamento de dois quartos
geralmente gira em torno de €120- €150 por semana para aluguel de longo prazo. As contas incluem eletricidade
e aquecimento, os preços variam dependendo do uso. Nós ajudaremos os alunos a encontrar uma acomodação. 

Quanto gastarei com acomodação?

Há oportunidade de emprego?

Normalmente, tem sido relativamente fácil aos alunos da DELS encontrar trabalho entre março e outubro. O
principal é que você tenha um bom nível de inglês e a vontade de trabalhar. Os alunos geralmente trabalham no
setor de hospitalidade, em trabalhos como: garçonete, recepção, lojas, equipe de limpeza, funcionários de
cozinha etc. Forneceremos aulas de currículo e orientações sobre onde se candidatar para o trabalho.

Quanto gastarei com alimentação?
Para a alimentação, incluindo comer em cafés, você provavelmente gastará entre €40 e €70 por semana.

Quanto, em média, terei que gastar em transporte?
Como a maioria das coisas estão a uma curta distância em Bundoran, você não precisa usar o transporte
público. Muitos alunos pedalam em Bundoran. Fornecemos aos alunos uma bicicleta gratuitamente para as duas
primeiras semanas de sua estadia.



O IELTS é reconhecido globalmente. É aceito em mais de 135 países e por mais de 9.000 organizações, para
educação, imigração e fins profissionais. Além de sua boa reputação internacional, é o teste de inglês mais
reconhecido no mundo todo.

Por que escolhemos o exame IELTS?

Transporte e viagem
Se você planeja viajar de transporte público, é aconselhável comprar um Cartão de Viagem Estudantil. A USIT
oferece opções de viagem especificamente para viajantes estudantes, incluindo tarifas flexíveis de baixo custo.

Chamadas Telefônicas
As empresas de telefonia celular oferecem diferentes tarifas internacionais e todas oferecem a oportunidade de
comprar crédito antecipadamente (uma maneira de controlar seus custos de forma mais eficaz). Outra opção é
comprar um cartão telefônico - a maioria dos jornaleiros oferece várias opções - podendo oferecer tarifas muito
boas em chamadas internacionais, especialmente se você conseguir ligar de um telefone fixo.

Os ingressos para o cinema custam cerca de €9. As tarifas de entrada para baladas geralmente variam entre €5
e €10, dependendo do local. Em média, uma pint de cerveja em Bundoran custa cerca de €5 e uma taça de
vinho €5,50. No entanto, os preços podem variar bastante entre os bares. 

É caro socializar em Bundoran?

Dúvidas frequentes:


