
 

 

  



 

 

O que é a City School? 

A City School é uma empresa de formação profissional certificada pela qualidade, pertencente a um grupo que 

actua a nível nacional há 35 anos. 

 

Oferecemos soluções de formação de línguas, informática e área comportamental, comercial e formação à 

medida. Todos os nossos cursos são concebidos à medida dos formandos, adaptados a cada nível de 

conhecimentos e a cada realidade das nossas turmas. 

 

Em que consiste o protocolo? 

O protocolo consiste em promover aos alunos da FCNAUP, o acesso a cursos de línguas, área comportamental, 

comercial, informática e formação à medida, com descontos significativos. 

 

A formação, ao abrigo do protocolo, deverá decorrer da seguinte forma: 

• Se houver mais de 10 elementos, a formação poderá ser desenvolvida nas instalações da FCNAUP; 

• A formação poderá decorrer no pólo da City School, onde os alunos são integrados em turmas que já 

estejam previstas no planeamento da escola, sempre que não seja possível reunir o número mínimo de 

alunos para abertura de turma na FCNAUP; 

• Os testes de nível, realizados para averiguação do nível de conhecimentos do aluno, poderão ser feitos 

na City School sempre que o aluno o pretender realizar, mediante marcação prévia. No entanto, serão 

agendados os testes de nível na FCNAUP numa data previamente estipulada pela City School ou AE 

FCNAUP, sempre que se verificar um número significativo de interessados na sua realização. Os 

testes são gratuitos e meramente informativos; 

• O horário das formações poderá ser laboral, pós-laboral e sábados (horários feitos à medida para 

turmas exclusivas FCNAUP); 

• Os manuais de formação são elaborados à medida do aluno/ turma 

Principais vantagens? 

A tabela seguinte, apresenta a diferença entre os valores praticados na City School e os valores que são 

praticados em protocolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao preço de protocolo estão incluídos os manuais de formação, documentação de apoio e certificado de 

formação profissional (segundo QECR – Quadro Europeu Comum de Referência). Este certificado é emitido 

quando o aluno concluí o curso com sucesso. 

  

 



 

 

Caso seja a primeira inscrição na City School – Porto, acrescer o valor da taxa de matrícula no valor de 

40€.  Esta taxa é vitalícia. 

 

Mais informação sobre os cursos em http://cityschool.pt/  

 

Como funciona? 

 

Todos os cursos City School são desenvolvidos segundo a metodologia City School, ou seja, a metodologia 

de formação é baseada em metodologias ativas, participativas e motivadoras, proporcionando um ambiente 

facilitador de aprendizagem. 

Os objetivos da formação estão direcionados para o desenvolvimento do vocabulário, conversação e escrita. 

Durante toda a formação são feitos exercícios práticos, de simulação de conversação (mínimo 50% do tempo 

em todas as aulas). 

 

Como me inscrever? 

Os interessados devem enviar um email para aefcnaup@gmail.com a mencionar o interesse na participação 

dos cursos. Para tal deve ser mencionado o nome completo, foto do cartão sócio, foto do cartão de cidadão, 

comprovativo em como é estudante e o curso a frequentar. Pode ainda fazer a inscrição presencialmente na 

sede da AEFCNAUP.  

Posteriormente os estudantes serão contactados sobre o início do curso e métodos de pagamento. 
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