
Aulas particulares

Informações do estudante:

Nome do estudante: 

Telefone do estudante:

E-mail do estudante:

Profissão do estudante:

Data do curso solicitado:

Sessão da NESE:

Número total de horas solicitado:

Número de semanas solicitado:

Horários específicos solicitados:

Áreas de interesse:

Marque todas as áreas que se aplicam:

 Gramática  Expressões idiomáticas  Leitura

 Escrita  Conversação  Compreensão  Oral

 Comunicação Empresarial  Escrita empresarial  Apresentações

 Pronúncia/Redução de sotaque  Preparação para o TOELF

 Outro

Níveis da NESE (se aplicável):  

Nota do TOEFL (se aplicável):

Nota do Cambridge First Certificate/Proficiency (se aplicável): 

Objetivos do estudante (Por favor, inclua o máximo de informações para que a NESE possa auxiliá-lo(a) a atingir os seus objetivos): 

Revised: 05/2017

Copyright © 2017 The New England School of English, Inc. All rights reserved. 

POLíTICA dE CANCELAmENTO dAS AuLAS PARTICuLARES dA NESE:

• Informamos que se você cancelar o programa de aulas particulares com uma antecedência maior do que sete dias antes do início de seu curso, não 
haverá multa de cancelamento.

• Se você cancelar o seu programa de aulas particulares com menos de sete dias antes do início de seu curso, por favor compreenda que você será 
cobrado por duas horas de aulas particulares.

• Ao completar este formulário, você estará concordando com os termos e política de cancelamento dos cursos da NESE.

• Saiba que todos os alunos dos cursos particulares devem fazer a prova de nivelamento de inglês após sua chegada em Boston.

ACEITAÇÃO dO ESTudANTE:

declaro que li, entendo e aceito as políticas acima relativas às minhas aulas particulares

Assinatura do estudante:                                                                                             Data:
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