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2 DIAS EM LONDRES: MADAME TUSSAUDS + WALKING TOUR

• 11 – 17 anos | 15 dias com tudo incluído

• Curso de Inglês – 30H

•  Programa estruturado de atividades  
pedagógicas, desportivas e culturais

•  Visitas a Londres, Cambridge, Canterbury e Dover 
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Domingo Chegada a Inglaterra Visita ao colégio/Welcome Talk Ice Breaker Games

Segunda Aula de Inglês Futebol, Badminton, Teatro, Arts & Crafts Caça ao Tesouro e Quiz

Terça Aula de Inglês Excursão Caça ao Homem

Quarta Aula de Inglês Basquetebol, Ping Pong, Dança, Cricket Discoteca

Quinta Filme Video Creation, Hockey, Origami, Ténis Mini Olimpíadas

Sexta Excursão Excursão Filme

Sábado Aula de Inglês Rugby, Voleibol, Aeróbica, Karaoke Talent Show

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

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:
9h00-10h00 – É introduzida uma nova estrutura linguística ou gramatical, reforçada através de uma atividade oral ou escrita. 
Situações de role-play são frequentemente utilizadas.

10h15-11h15 – Os alunos trabalham em conjunto num projeto, que potencia a comunicação entre estudantes de diferentes 
nacionalidades.

11h30-12h30 – Os alunos são encorajados a preparar e apresentar uma peça de teatro, um vídeo, uma apresentação sobre um 
determinado tema ou a participar num debate.

VISITAS
London – 2 DIAS
Walking tour - passeio pelos locais mais 
icónicos da capital (Westminster, Big Ben, 
Trafalgar Square, Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, etc.).
Entrada no Museu de Cera Madame Tussauds 
- visita a todas as áreas de exposição e 
experiências interativas.

COLÉGIO
O Dover College situa-se na cidade de Dover, 
famosa pelas imponentes falésias brancas e 
pelo seu impressionante castelo medieval.

Dover está localizada na ponta sudeste de 
Inglaterra, a cerca de 120 quilómetros de Londres. 

O colégio encontra-se na zona histórica e 
fica a uma curta distância a pé do centro 
da cidade e da estação ferroviária. 

O Dover College foi fundado em 1871, no 
entanto, alguns dos edifícios são muito 
mais antigos e faziam parte de um Priorado 
Beneditino, que tinha sido reconstruído em 
1130 a partir de uma igreja fundada em 696. 

DOVER COLLEGE

Cambridge
Visita à cidade que alberga 
uma das universidades mais 
prestigiadas do mundo, 
a University of Cambridge.

Inclui passeio de barco (Punting) 
no rio Cam, onde se podem 
observar os belíssimos edifícios das 
várias faculdades que compõem a 
Universidade de Cambridge. 

INSTALAÇÕES
Os edifícios do Dover College estão inseridos 
numa deslumbrante área verde, que inclui 6 
campos de ténis relvados, campos de futebol e 
voleibol e um grande pavilhão desportivo. 
Cada residência está equipada com uma sala de TV, 
zona de jogos e quartos que variam em tamanho desde 
quartos individuais a quartos com 4/5 camas.

Dover Castle
O Castelo de Dover é um castelo medieval do século XI, 
conhecido como a “Chave da Inglaterra”, devido à sua 
importância defensiva ao longo da história e é considerado o 
edifício mais antigo da Grã-Bretanha.
Com vista para o Canal da Mancha, esta poderosa fortaleza 
esteve no centro do esforço crucial para evacuar centenas 
de milhares de tropas aliadas da praia de Dunkirk, durante a 
2ª Guerra Mundial. É possível visitar os seus túneis de guerra 
secretos e o posto de comando usado na 1ª Guerra Mundial.
O local contém ainda um dos três únicos faróis sobreviventes da 
era romana no mundo!

Canterbury
Esta cidade do sudoeste de Inglaterra é o 
principal centro religioso do Reino Unido por 
abrigar o arcebispo da Cantuária, líder 
espiritual da Igreja Anglicana, com sede na 
imponente catedral de Canterbury. 
Banhada pelo rio Stour, esta cidade é 
Património Mundial da UNESCO e uma das 
cidades mais visitadas do Reino Unido. Ficou 
famosa também pelo clássico “The Canterbury 
Tales”, de Geoffrey Chaucer.
Com estilos Gótico, Românico, Normando e 
Tudor, a arquitetura de cada um dos edifícios 
tem um pedaço de história para contar.
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