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EBC EDUCATION - CURSOS DE VERÃO 2015

Inscrições abertas para os Cursos de Língua Inglesa da EBC EDUCATION, na Inglaterra, 
Escócia e EUA, para crianças e jovens com idades compreendidas dos 12 aos 18 anos.

Culford, Bury St Edmunds Cambridge, de 6 a 20 de julho ou de 15 a 29
de julho:
O Colégio: Este maravilhoso campus escolar está situado no Culford Park com 480 hectares de
parques, jardins e um lago. A ligação a Cambridge é feita com os pequenos autocarros da escola.
As instalações incluem uma grande sala de convívio com mesas de bilhar, um moderno centro de
desportos, uma piscina interior, sala de squash, estúdio de aeróbica e dança, parede de escalada,
campos com relva natural e com relva artificial, 16 campos de ténis e um campo de golfe. O
refeitório é moderno e espaçoso e as salas de aula são modernas e bem equipadas.
Alojamento: Mantém um padrão de qualidade elevado sendo constituído por quartos que vão desde o
i l ád l di t ib íd bl d t d d b hsimples ao quádruplo, distribuídos por blocos de quatro andares com casas de banho comuns.

Clique aqui, para aceder ao programa detalhado.

 London Goldsmith’s, de 1 a 15 de julho ou de 15 a 29 de julho:
O Colégio: Este campus universitário está situado em New Cross, South East of London, a  
poucos minutos do centro de Londres.
A ligação ao centro da cidade é feita por comboio num percurso de cerca de 20 minutos.
O campus de Goldsmith’s inclui refeitório, cafetaria, escritórios, receção, salas de aula e outras 
áreas de atividades como um cinema, um ginásio e uma grande área relvada para a prática de , g g p p
vários desportos ao ar livre.
Alojamento: O alojamento é em 4 residenciais junto do campus, em quartos individuais ou duplos com 
casa de banho privativa.
Clique aqui, para aceder ao programa detalhado.

 Heriot Watt, Edimburgo, Escócia, de 30 de junho a 14 de julho:
O Colégio: Esta moderna universidade estende-se por 4 campus e o nosso curso tem lugar no 
Riccarton Campus, a 4 km do centro da cidade.
E t bi t i j di b d difí i dEste campus combina espaços naturais - jardins e bosques - com modernos edifícios onde se 
encontram as bem equipadas salas de aula.
Alojamento: Os blocos residenciais constam de quartos simples com casa de banho privativa.
Clique aqui, para aceder ao programa detalhado.

 Kean University - Nova Iorque, de 22 de julho a 4 de agosto:
A Universidade: Esta universidade está situada numa bonita zona residencial em New Jersey, a 
30 minutos do centro de Nova Iorque.q
O campus dispõe de excelentes condições para a prática de vários desportos e as acomodações 
distribuem-se por apartamentos com 2 ou 3 quartos, com salas de convívio e casa de banho 
comum.
Clique aqui, para aceder ao programa detalhado.

Objetivos:
 Desenvolver e aperfeiçoar as competências comunicativas - ler, escrever, ouvir e falar;
 f í á á ú Aperfeiçoar os conhecimentos linguísticos da gramática, do vocabulário e da pronúncia;
 Explorar e conhecer as características específicas de cada cidade ou região;
 Fazer novos amigos.

http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000029899.pdf
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000029900.pdf
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000029901.pdf
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000029902.pdf
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Custos Preço / Sócio:

€ 2.284,36 - Culford, Bury St Edmunds (Cambridge);

€ 2.389,45 - Londres (Goldsmith’s);

€ 2.347,60 - Heriot Watt (Edimburgo);

€ 3.416,04 - Kean University (Nova Iorque)., y ( q )

Inclui:
Passagem Aérea, Taxas de Aeroporto e de Segurança. Transporte do aeroporto ao colégio
e vice-versa e Seguro de Viagem.

Todos os cursos incluem acomodação no College/Universidade, um curso de 2 semanas, 
reconhecido pelo British Council, alojamento e alimentação completa (3 refeições por dia) 
e um excelente programa de atividades e excursões.
T d ã h d l f d EBC t áTodos os grupos são acompanhados pelo menos por  um professor da EBC que estará 
com os jovens durante toda a estadia e em todas as atividades.

Inscrições limitadas até 30 de abril e condicionadas após esta data.

A 8 de maio, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

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

Diversos

custo real.

Contactos da EBC Education:
Tel.: 212 747 110 / 916 080 140 / 965 665 115 - Email:  info@ebceducation.pt
Rua Dr. Alberto Araújo, nº 4 A
Cova da Piedade
www ebceducation pt
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