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My name is Laís, from Brazil and I am studying
English at Guildford College.
Guildford College is a great place for learning
English, make friends and have fun. Here you
can find out about different cultures.
Teachers are very good and friendly. They are
always willing to help. They also have showed
to have a lot of experience with foreign
students. At the classroom there are a lot of
group activities where you improve your
speaking, listening and get to know your
classmates better. You find people of different
ages, nationalities and customs.
There are two excellent facilities in Guildford
College. One of them is Moodle – an
interactive learning in the internet, where you
can find extra English material. The second is
private tutorial – you and teacher find ways to
improve your English.
In Guildford College, you have trips to
different places in England, such as Oxford,
Portsmouth and Shere, where you can meet
people from other classrooms and practice your
English. You also have free weekly activities in
the college.
Finally, Guildford is near to London and is safe
and quiet town.

Meu nome e Laís, do Brasil e estou estudando
inglês em Guildford College.
Guildford College é um ótimo lugar para se
aprender inglês, fazer amigos e se divertir. Aqui
você pode aprender sobre diferentes culturas.
Os professores são muito bons e amigáveis.
Eles estão sempre dispostos a ajudar e
também se mostraram tendo bastante
experiência com estudantes estrangeiros. Na
sala de aula, há uma série de atividades em grupo,
onde você pode melhorar a sua fala e a sua
audição, além de conhecer melhor seus colegas
de classe. Você vai encontrar pessoas de
diferentes idades, nacionalidades e costumes.
Há duas excelentes facilidades em Guildford
College. Uma delas é o moodle – um programa
interativo de aprendizagem na internet, onde
você encontra materiais extras de inglês. A
segunda facilidade é o tutório, um encontro
particular com o seu professor, na qual vocês dois
procuram por recursos para a melhora do seu
inglês.
Em Guildford College eles organizam viagens por
diferentes partes da Inglaterra como Oxford,
Portsmouth e Shere, uma oportunidade na qual
você pode conhecer pessoas de outras salas e
praticar o seu Inglês. Alem disso, eles oferecem
atividades gratuitas durante a semana.
Por último, Guildford está perto de Londres, e é
uma cidade segura e tranqüila.

