
CURSO VERÃO
INGLATERRA
4 – 18 julho 2018 •  10 – 17 anos

•  15 dias com tudo incluído

•  Curso de Inglês – 30H

•   Programa estruturado de atividades  
pedagógicas, desportivas e culturais

•   Visitas a Londres, Manchester, Liverpool, 
 Chester e País de Gales
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Quarta Chegada a inglaterra Visita ao colégio ice Breaker Games

Quinta Aula de inglês Futebol, Badminton, Teatro, Arts & Crafts Caça ao Tesouro e Quiz

Sexta Aula de inglês Excursão Caça ao Homem

Sábado Aula de inglês Basquetebol, Ping Pong, Dança, Culinária Discoteca

Domingo Excursão Excursão Filme

Segunda Aula de inglês Andebol, Natação, Ténis Mini Olimpiadas

Terça Aula de inglês Rugby, Voleibol, Aeróbica Talent show

O programa pode sofrer alterações. Os alunos devem levar almoço para o dia da viagem.

COLéGIO

Fundada em 1407, a Oswestry School é uma das mais 
antigas escolas independentes em Inglaterra. A cidade 
mercado de Oswestry é uma das mais antigas povoações 
fronteiriças do Reino Unido e dista apenas 8 km do País 
de Gales.

Esta zona apresenta belíssimas paisagens campestres e 
vilas históricas com monumentos que datam da Idade 
do Ferro.

INSTALAçõES

Inserido numa propriedade de 20 hectares, o colégio 
compõe-se de 3 casas principais: Guinevere House, School 
House e Holbache House. Cada casa está equipada com 
uma cozinha, sala comum com Wi-Fi e TV, para além de 
várias casas de banho e balneários.

Possui 12 hectares de campos de jogos, uma piscina interior 
aquecida, ginásio, campos de ténis e netball, uma sala de 
computadores bem equipada e salas de aula modernas.

CURSO dE INGLêS

À chegada, os alunos efetuam um placement test de 
forma a serem distribuídos por turmas de acordo com o 
seu nível de conhecimentos. 

Os alunos têm 30 horas de formação em inglês, com 
ênfase na interação e conversação.

No fim do curso, cada aluno recebe o respetivo certificado.

As aulas dividem-se em 3 momentos:

9h15-10h15 – É introduzida uma nova estrutura linguística ou gramatical, 
reforçada através de uma atividade oral ou escrita. Situações de role-
play são frequentemente utilizadas.

10h30-11h30 – Os alunos trabalham em conjunto num projeto, que potencia 
a comunicação com os estudantes de diferentes nacionalidades. 

11h45-12h45  – Os alunos são encorajados a preparar e apresentar uma 
peça de teatro, uma apresentação sobre um determinado tema ou a 
participarem num debate.

OSWESTRY SChOOL VISITAS

Liverpool

Passeio pela zona ribeirinha e Albert 
Dock, património mundial da Unesco.

Visita ao Museu de Liverpool e à 
Catedral Church of Christ, a maior da 
Grã-Bretanha.

Chester

Cidade histórica, com mais de 2.000 
anos.

Passeio pela Muralha Romana e pelas 
famosas Chester Rows, únicas no 
mundo.

Bala, País de Gales

Visita ao “Labirinto do Rei Artur”, 
uma das atrações no subsolo mais 
espetaculares do País de Gales.

Manchester Visita ao Museu e Estádio do maior clube de futebol do Reino Unido.

Londres Passeio pelos locais icónicos da capital de Inglaterra.



Rua Estevão Lopes Morago, Lote 326, R/Ch 
3510 – 085 VisEu
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