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Candidaturas Abertas!
ECTS Label
2 0 0 9 - 2 0 1 3
Awarded by the European Commission to
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Diploma Supplement Label

2 0 0 9 - 2 0 1 3
Awarded by the European Commission to
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Quem poderão ser os nossos alunos?
- Comunidade Envolvente - Alunos externos: crianças desde os 3 anos de
idade, jovens e adultos; comunidades estrangeiras; autarquias; empresas
e outras instituições;
- Comunidade Interna do IPT - Alunos, funcionários e docentes;
- Unidades de Formação do IPT - Alunos do CEPTON (Torres Novas);
CESPOGA (Golegã); CEPSE (Sertã) e do CEFE.FZ (Ferreira do Zêzere).
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Infantil
Júnior
Júnior Plus
Teen

0h45
1h30
2h00
2h15
2h15

C1
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4h30
4h30
4h30
4h30

Os níveis de Língua leccionados no cl.ipt estão estruturados de acordo
com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL).
O cl.ipt perto de si...
O cl.ipt prevê um horário de funcionamento lectivo entre as 9h00 e as 23h00,
para todas as modalidades de curso (aulas particulares, semi-intensivos,
intensivos, semestrais e anuais), e em todas as instalações do Instituto
Politécnico de Tomar e das suas Unidades de Formação.
Os cursos intensivos decorrerão em período de férias lectivas, nos meses
de Julho e/ou Setembro. O cl.ipt disponibiliza ainda a organização de
cursos intensivos em datas a combinar (de Outubro a Junho) adaptados
às necessidades dos alunos dos vários níveis.
As datas de início e de término dos cursos de especialização para as entidades
interessadas serão estruturadas de acordo com as suas necessidades.
A estrutura de ensino e de organização do cl.ipt aposta ainda na mobilidade
dos docentes para leccionarem nos locais pretendidos, através da sua
deslocação às empresas/instituições, unidades de formação e
estabelecimentos de ensino infantil e primário.
As inscrições decorrem no secretariado do cl.ipt, nas instalações da
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes - IPT, no campus do Instituto
Politécnico de Tomar e nas instalações do CEPTON, em Torres Novas.
Poderão ainda ser efectuadas através do site do cl.ipt, em www.cl.ipt.pt.

Pack

Nota: Número de horas semanais para turmas compostas por mais de 5 alunos

O cl.ipt faz parte integrante da ReCles.pt – Associação dos Centros de
Línguas do Ensino Superior, assegurando-lhe uma representatividade
nacional e internacional.

Contactos
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes – IPT
Rua 17 de Agosto de 1808 . 2200 - 370 Abrantes
telf: 241 379 522 . fax: 241 361 175 . cl@ipt.pt

Para outras línguas ou informações, contacte-nos:

Instituto Politécnico de Tomar
Quinta do Contador - Estrada da Serra . 2300 - 313 Tomar
tel: 249 328 289/100 . fax: 249 346 572 . cl@ipt.pt

www.cl.ipt.pt

Centro de Estudos Politécnicos de Torres Novas
Largo do Salvador, n.º 6 . 2350-421 Torres Novas
tel: 249 817 575 . fax: 249 328 575 . sec_cepton@ipt.pt

