Programa de verão no Ovingdean Hall College
em Brighton, Inglaterra
para adolescentes de 14 a 17 anos

Brighton, a mais bela cidade na costa sul, é uma típica cidade litorânea inglesa. Conhecida por
sua atmosfera cosmopolita, Brighton move as pessoas ao redor do mundo para mostrar o seu
grande número de atrações. No verão, a cidade é cheia de estudantes que gostam de praia, o
cais, o Pavilhão Real e muito mais.
A escola oferece cursos para adolescentes em
Ovingdean Hall College, localizada na pequena
cidade de Ovingdean, a apenas 30 minutos de
ônibus do centro de Brighton. Ovingdean é uma pequena vil dedicada à
agricultura e com 1200 habitantes aproximadamente.

O curso é realizado na escola EC BRIGHTON (assim como os adultos) de 16 a 27
de junho 2014 e de 18 a 22 de agosto de 2014. O edifício se encontra a 2
minutos caminhando do Brighton Pier, do Pavilhão Royal e dispõe de WIFI, salas
para estudantes, biblioteca e sala de computadores. Fora desse período, as aulas
são realizadas no prestigiosos BRIGHTON COLLEGE (de 30 de junho a 15 de agosto de 2014), localizado a 15 minutos do
centro da cidade. Se trata de um colégio que durante o resto do ano é utilizado por estudantes ingleses, um típico colégio
britânico. Há espaços para fazer esporte e tudo o necessário para que os estudantes sintam-se confortáveis,
O Ovingdean Hall College possui todas as facilidades para os alunos estudarem e socializar. O campus tem centro de esportes,
Wi-Fi, sala de informática, atividades de teatro, campos de esportes (futebol, tênis, basquete) e uma piscina interior.
O nosso curso irá melhorar o seu inglês, do iniciante ao avançado, com ênfase no inglês
falado. Além disso, você também vai se concentrar em suas habilidades como ouvir, ler e
escrever. Um fator muito importante neste curso é que você terá confiança em si mesmo.
No primeiro dia, os estudantes farão um teste de nível para ser colocado no nível de inglês
que lhes seja adequado. O curso inclui 20 ou 30 aulas por semana (1 aula = 45 minutos), com
um máximo de 15 alunos por sala de aula. As aulas são divertidas e estimulantes para os
alunos e as aulas podem ser de manhã e à tarde de acordo com a programação semanal.
A hospedagem é em casa de família. A chegada é no domingo, antes de iniciar o curso e partida no sábado, após a sua conclusão.
Você também tem a opção de pode contratar o curso sem hospedagem.
Casa de família: Os estudantes ficam em camas de
solteiro em uma de nossas famílias cuidadosamente
selecionados. O banheiro é compartilhado. Inclui pensão
completa (café da manhã, almoço e jantar). Toalhas e
roupa de cama, bem como um serviço de lavanderia está
incluído uma vez por semana. O tempo médio do ônibus
escolar entre a casa e a escola é de 20 - 40 minutos.
A distância entre a família e o centro da cidade é de 2030 minutos. Os estudantes devem comprar um passe de ônibus na chegada para os
deslocamentos para as atividades – custo aproximado. GBP 17,5 por semana.

Programa 1 dia Completo: Para os alunos que já reservaram sua hospedagem em
Brighton com pais ou parentes, mas querem combinar a sua estada com a
oportunidade de diversão com aulas de alto nível, formando parte das atividades do
programa junto com seus colegas de sala.

Programa de verão no Ovingdean Hall College
em Brighton, Inglaterra
para adolescentes de 14 a 17 anos

Brighton tem uma boa reputação enquanto a diversão que a cidade oferece. Nossa programação social e atividades
supervisionadas proporcionam aos alunos lembranças maravilhosas de sua estada em Brighton. Os alunos irão interagir com
outros estudantes durante a prática de inglês. Todos os dias de segunda a sexta-feira de manhã e algumas tardes há
atividades e sábado passeios são realizados durante todo o dia. Os domingos são dias de folga para ir de compras ou atividades
similares.
Exemplos de atividades e excursões: visita guiada por Brighton, boliche, tênis, futebol, Arundel Castel, visita ao Royal Pavilion,
shopping, "caça ao tesouro", vôlei de praia, golfe, beisebol, visita a Seven Sisters, Country Park, Brighton Sealife Centre, festa
de boas vindas, cinema, noite de festa, karaokê, discoteca, festas internacionais e teatro interativo, excursões de dia inteiro
aos sábados para lugares como Londres, Cambridge, etc.
O que está incluído no preço?
• Mínimo 1 semana (recomendado 2)
• 20 ou 30 aulas por semana (de segunda a sexta-feira)
• Hospedagem em casa de família com pensão completa
(exceto dia de atividade durante todo o dia)
• Atividades diárias, excursão de dia inteiro aos sábados
• Certificado no final do programa
• Livros e materiais didáticos
• Telefone de emergência 24 horas por dia
• Traslado (ida e volta) disponível por GBP 100
(dos aeroportos de Heathrow ou Gatwick entre 08:0020:00hs)

Informação útil - 2014
Idades

De 13 a 17 anos

Duração

De 1 a 10 semanas

Datas

Curso + Família: cada segunda de 15 de Junho a 23
Agosto.
Programa 1 dia completo: de 16 Junho a 22 Agosto

Preços*

Preço por semana: GBP 590
Programa de 1 dia completo (sem hosp.): GBP 425
Suplemento para 30 aulas: 115 GBP por semana

* Seguro médico e de viagem internacional, matrícula e
passagem aérea não incluídos.

Se você reserva o serviço de "menor não acompanhado" com sua companhia aérea, a escola cobrará uma taxa de GBP 35 por
trajeto para proporcionar esse serviço.

