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Como nos anos anteriores, o Clube Millennium bcp divulga os Cursos de Língua Inglesa, em
Inglaterra, para crianças e jovens. Os colégios pertencem a reconhecidas organizações e oferecem
infraestruturas e alojamento de qualidade em localizações privilegiadas, que garantem umas
férias divertidas e inesquecíveis!

Rickmansworth School, Londres – de 6 a 19 de julho
Dos 12 aos 17 anos
Prestigiado colégio privado de Inglaterra rodeado por um espetacular campo de vários hectaresPrestigiado colégio privado de Inglaterra, rodeado por um espetacular campo de vários hectares, 
a cerca de 15 minutos do centro da localidade, este campus dispõe de excelentes infraestruturas 
para a prática de vários desportos, incluindo uma piscina interior, ginásio, diversos campos de 
jogos, courts de ténis, etc.
Programa: Em turmas multinacionais, com um máximo de 16 alunos, o curso pretende que se 
aproveite ao máximo a estadia em Inglaterra, focando a oralidade e dando oportunidade a que 
se pratique sempre: dentro e fora da sala de aula!
Para além de poderem praticar diversos desportos no campus do colégio, são ainda planeadas 
duas excursões por semana, dando oportunidade aos alunos de visitarem Londres, Cambridge 
ou Windsor. À noite a animação continua com festas temáticas, concursos, show de talentos, etc.

St. Mary’s University College, Londres – de 29 de junho a 13 de julho ou 13 a 27 de julho
Dos 13 aos 17 anos
Embora fundado em 1850, St. Mary’s College é um moderno campus universitário a apenas 10 
minutos a pé do centro de Twickenham. Dentro do campus do colégio situam-se três residências, 
com uma localização central, onde os alunos ficam instalados em quartos individuais. É de 
salientar que toda a estrutura deste colégio foi pensada para alunos universitários pelo que 
oferece instalações básicas de qualidade e até alguns quartos com casa de banho!
Programa: As aulas de Língua Inglesa são dadas em pequenas turmas multinacionais, com um 
máximo de 15 alunos cada, compostas de acordo com o nível de conhecimento da Língua Inglesa p g g
de cada um - desde o nível Elementar ao Avançado. Excursões organizadas semanalmente, e que 
preveem saídas para excursões de dia-inteiro e de meio-dia. Aproveitando a proximidade ao 
centro de Londres, haverá oportunidade de conhecer melhor a capital britânica, em diversos 
passeios, visitas a museus e num cruzeiro no Rio Tamisa. Excursões a outras cidades inglesas 
poderão ser propostas a custo adicional.

Hurst College, Brighton – de 4 a 18 de julho ou 19 de julho a 1 de agosto
Dos 10 aos 17 anos
O colégio situa-se na região de Sussex, entre as vilas rurais de Hurstpierpoint e Hassocks, a cerca 
de 15 minutos da cidade de Brighton, na costa sul de Inglaterra. Esta é uma vibrante e jovemde 15 minutos da cidade de Brighton, na costa sul de Inglaterra. Esta é uma vibrante e jovem 
cidade caracterizada por uma vida boémia e uma atmosfera multicultural. Para além das praias, 
história e cultura oferece inúmeras áreas de comércio e lazer. Com fáceis ligações rodoviárias, o 
colégio fica a curta distância dos principais aeroportos e a hora e meia do centro de Londres.
Programa: As aulas de inglês ocupam as manhãs, num total de 20 lições semanais, em turmas 
multinacionais. Três vezes por semana, existe ainda uma hora adicional dedicada a trabalhos e 
projetos específicos. Todo o restante tempo livre é ocupado com um completo plano de 
atividades organizado pela Manor Courses. O programa inclui ainda duas excursões por semana. 
As excursões de dia-inteiro são normalmente planeadas para visitas às cidades de Londres, 
Oxford ou Canterbury, e as de meio-dia darão oportunidade a que se conheça Brighton, Royal
Tunbridge Wells ou ChichesterTunbridge Wells ou Chichester.

St. Swithun’s School, Winchester – de 28 de julho a 11 de agosto
Dos 11 aos 17 anos
Na zona sul de Inglaterra fica a cidade de Winchester com a sua magnífica catedral. A apenas 
uma hora de Londres, este colégio permite um fácil acesso aos aeroportos ao mesmo tempo que 
goza de todas as infraestruturas desta histórica e moderna cidade.
Programa: As aulas de Língua Inglesa são dadas em pequenas turmas multinacionais, com um 
máximo de 15 alunos cada. O curso é composto por 20 lições semanais (de 45 minutos cada) 
onde é dada maior atenção à melhoria da habilidade de comunicação e à crescente confiança no 

d lí P ã d t t t li LAL S S h luso da língua. Para ocupação do restante tempo livre a LAL Summer Schools programa um 
conjunto de atividades desportivas e recreativas de forma a incentivar a prática da língua e o 
convívio entre todos os participantes. O programa só fica completo com as excursões 
organizadas pelo colégio, para visita a locais de interesse como Londres, Stonehenge, Oxford ou 
Portsmouth.



CULTURA CILING
Cursos de Verão em Inglaterra

Custos Preço / Sócio:

€ 2014,00 - Rickmansworth School, Londres;

€ 1957,00 - St. Mary’s University College, Londres;

€ 1919,00 - Hurst College, Brighton;

€ 1762 00 S S i h ’ Wi h€ 1762,00 - St. Swithun’s, Winchester.

Inclui:
Passagem Aérea Lisboa/Londres/Lisboa; Taxas de Aeroporto e de Segurança;
Transporte do Aeroporto ao colégio e vice-versa;
40 lições de Língua Inglesa (no Rickmansworth School, 44 lições e 13 noites de alojamento);
14 noites de alojamento na Residência da escola;
Pensão Completa (3 refeições diárias);

Diversos

Pensão Completa (3 refeições diárias);
Programa de Atividades desportivas/sociais/culturais;
Diploma de aproveitamento escolar;
Acompanhamento por um responsável durante toda a estada;
Seguro de Viagem.

Inscrições limitadas até 30 de abril.Diversos
A realização destes cursos está condicionada a um número mínimo de participantes.

A 7 de maio, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo
real.
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