Student Profile
Name: Renata & Rafaela Afonso Ferriera
Course: English
Country: Brazil

We are 2 Brazilian sisters, Renata and Rafaela.
We are respectively a pharmacist specialised in
cosmetics in Paris and an Architect graduated in
France and we decided together to spend a few
months in Guildford in order to improve our
English.

Nós somos duas irmães; Renata e Rafaela,
uma, farmacêutica especializada em formulação
de cosméticos em Paris, e outra, arquiteta com
diploma na França, respectivamente, e
decidimos, morar juntas alguns meses em
Guildford, a fim de aperfeiçoar o nosso inglês.

During a six month course of intensive English,
we have progressed a lot and improved our
English level. In our opinion, being able to
experience the country’s culture and study on a
well structured course is the best learning
method to solidly acquire a another language.

Durante esses seis meses de curso intensivo,
temos progredido bastante nosso nível de
inglês. Na nossa opinião, poder vivenciar a
cultura do país e fazer um curso bem
estruturado é o melhor caminho para um
aprendizado rápido e sólido.

And that is why we recommend Guildford
College, which offers a very well-structured
course with excellent professionals and all the
didactic support necessary for an international
student. One of the things we most appreciate is
the dynamics of the lessons, but also the
interaction between students and teachers.
Extra-curricular activities, such as sports, dance
lessons and trips are very interesting and allow
a faster integration between students and the
teaching staff. We appreciate the dedication of
teachers, who are humorous and always willing
to help in whatever it takes. Not to mention the
infrastructure of Guildford College: a library that
offers a variety of books and dvds, gym facilities,
a great canteen...

E é por isso que recomendamos Guildford
College, que oferece um curso muito bem
estruturado, com excelentes profissionais e todo
o suporte didático necessário a um estudante
estrangeiro.

We will return home with a sense of
accomplishment along with new knowledge and
friends from all over the world.

Uma das coisas que mais apreciamos no curso
é a dinâmica das aulas, mas também a
interação entre os alunos e os professores. As
atividades extra-classes, como esporte, dança e
viagens são muito interessantes e permitem
uma integração mais rápida. Apreciamos
também a dedicação dos professores, sempre
bem-humorados e dispostos a ajudar no que for
preciso. Sem contar a estrutura do Guildford
College: biblioteca que oferece uma variedade
imensa de livros e dvds, academia de ginástica,
ótima cantina...
Voltaremos pra casa com um sentimento de
dever cumprido e uma bagagem imensa: cheia
de novos conhecimentos e amigos do mundo
inteiro.

