
 

 
 

CURSO DE VERÃO DE INGLÊS 
 
1. Destinatários: 

Dos 7 aos 14 anos  
 

2. Objetivos: 
Ajudar os alunos nas dificuldades que apresentam na língua na parte da gramática privilegiando a 
oralidade.  
Ensinar a estudar a língua 
Praticar a oralidade/a audição/a escrita e a compreensão 

 
3. Estrutura dos cursos: 
Curso de Inglês (3 Horas diárias com opção de meio dia): 
 
1H30M De inglês extracurricular desenvolvendo as 4 competências. 
1H30M  Atividades de compreensão oral e atividades lúdicas em inglês (visualização de programas, vídeos, 

notícias, etc) 
 
Curso de Surf (surf + inglês): Conhecimento da prática do desporto em segurança tendo em conta as condições 
climatéricas e do mar. A importância do aquecimento e as regras de uma boa prática do desporto. Almoço na 
praia. Este curso realiza-se na Escola de Surf de Carcavelos. 
 
Curso de Ténis (inglês + ténis): Conhecimento da prática de ténis e padel e as suas regras. Este curso realiza-se 
na Escola de Ténis Clube de Campo Quinta da Moura. 
Almoço no clube de Ténis. 
 
4. Data de realização dos cursos: 

De 6 de Julho a 10 de Julho 
De 13 de julho a 17 de Julho 
De 20 de Julho a 24 de julho 
De 27 de Julho a 31 de Julho 
Possibilidade de abertura de cursos em Agosto 

 
5. Horário:  

Dia inteiro:  Das 8:30 (Ténis) ou 09:00 (Surf) às 18:00  
Meio Dia:   Das 8:30 às 12:30 ou 15:00 às 18:00 

 
6. Preços: 

Inscrição: 25 euros (valor amortizado no montante total do curso escolhido) 
Curso inglês (meio dia):    115 euros  
Curso Surf + inglês (dia inteiro):   250 euros 
Curso de inglês + ténis (dia inteiro):  260 euros 
 
Nota: O almoço e seguro estão incluídos nos cursos de dia inteiro.  

Não estão incluídos lanche e kits de segurança Covid-19. 
 
Descontos:  Alunos FLO:  7,5% 

Irmãos:  5% (Descontos não são acumuláveis) 
  IBAN:   PT50 0036 0006 9910 0080 065 13 
 
- O número mínimo para abertura do curso é de 4 alunos. 
- Possibilidade de cancelamento de cursos tendo em conta a situação de pandemia. 
- Cumprimento de todas as medidas da DGS 


