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CURSOS DE VERÃO

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!

Royal Holloway Campus, Londres - de 15 a 29 de julho
Dos 12 aos 17 anos

Nos arredores de Londres, na zona residencial de Egham, fica o campus universitário Royal
Holloway. Com diversos cafés, restaurantes, supermercados e bancos, esta pequena cidade
localiza-se a 40 minutos de comboio do centro de Londres, e a apenas 20 minutos do aeroporto
de Heathrow.

Programa: As aulas de Língua Inglesa são dadas em pequenas turmas multinacionais, compostas
de acordo com o nível de conhecimento da Língua Inglesa de cada um - desde o nível Elementar
ao Avançado. As aulas decorrem durante a manhã ou a tarde, num total de 15 horas semanais.
Com um programa de ensino bem estruturado, a escola tem o seu próprio material de ensino,
que abrange as diversas capacidades: falar, ler, ouvir e escrever em Inglês.
Durante o restante tempo livre, a ISIS Education & Travel programa um calendário com diversas
atividades recreativas, para que se desenvolvam os conhecimentos adquiridos na sala de aula.
Para além dos desportos, como basquetebol, hóquei, badminton ou futebol, organizam-se
diversas atividades artísticas como artes, teatro e drama. As noites são ainda dedicadas a jogos
i i i i di h d l A i d i id d dinternacionais, cinema, discoteca ou show de talentos. Aproveitando a proximidade ao centro de
Londres, são organizados diversos passeios à capital inglesa, com hipótese de visitar diversos
museus, fazer um cruzeiro no Rio Tamisa ou andar no London Eye. Haverá ainda excursões de
dia-inteiro a outras cidades, como Oxford ou Brighton.

Queen Margareth University, Edimburgo - de 20 de julho a 4 de agosto

Dos 10 aos 17 anosDos 10 aos 17 anos

Na típica vila escocesa de Musselburgh situa-se a Queen Margareth University, a curta distância de
Edimburgo e a cerca de 30 minutos do Aeroporto. Com uma localização rural e numa zona
costeira, esta vila oferece várias lojas, cafés e um centro comercial, para além de fáceis ligações ao
centro da capital, permitindo visitar diversas atrações da histórica e, ao mesmo tempo, a
moderna cidade de Edimburgo.

Programa: As aulas de língua inglesa irão ocupar as manhãs, compondo um total de 15 horas
semanais. Em cada turma, com um máximo de 15 alunos, será dada maior atenção àsse a a s. cada tu a, co u áx o de 5 a u os, se á dada a o ate ção às
capacidades de falar, ouvir, ler e escrever em inglês. O objetivo é que todos melhorem a
confiança na utilização da língua.
Todas as tardes e após o jantar, a St. Andrew’s College - organização responsável pelo Curso de
Verão, prepara um completo programa social, desportivo e recreativo, com atividades na escola
e saídas para excursões. Para além das atividades desportivas, com diversos jogos de equipa no
ginásio e no exterior, haverá tempo para as Artes, como Teatro, Trabalhos Manuais, Música e
Dança. As noites são de discoteca, shows de talentos e inúmeros jogos e danças tradicionais. Nas
excursões organizadas a locais selecionados, duas vezes por semana, é dada aos alunos ag p
oportunidade de terem uma dimensão cultural e de lazer de destinos marcantes, como
Edimburgo, Stirling, St. Andrew’s ou Glasgow. Ao domingo serão propostos passeios opcionais
a históricos palácios, jardins monumentais ou praias idílicas.
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Custos Preço / Sócio:
€1938,00 – Royal Holloway, Londres;
€2080,00 – Queen Margareth University, Edimburgo.

Inclui:
Passagem Aérea Lisboa/Londres ou Edimburgo/Lisboa; Taxas de Aeroporto e de Segurança;
Transporte do Aeroporto ao colégio e vice-versa;
40 lições de Língua Inglesa;
14 noites de alojamento na Residência da escola;
Pensão Completa (3 refeições diárias);
Programa de Atividades desportivas/sociais/culturais;
Diploma de aproveitamento escolar;

Diversos

Diploma de aproveitamento escolar;
Acompanhamento por um responsável durante toda a estada;
Seguro de Viagem.

Inscrições limitadas até 30 de abril.

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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