Programa de verão em Cambridge, Inglaterra
para adolescentes de 13 a 17 anos

Cambridge é muito mais do que uma cidade de prestígio na aprendizagem! Esta cidade encantadora
tem muitas atrações que mantêm os alunos ocupados fora da sala de aula; desde um passeio de
barco pelo rio Cam até visitas turísticas. Cambridge oferece o equilíbrio perfeito entre o histórico
e o moderno para os estudantes de todo o mundo. Nossa escola de inglês afiliada oferece aulas
para adolescentes no Chesterton Community College, localizado em uma área privilegiada, perto
do centro da cidade.
O curso de inglês para adolescentes está projetado para melhorar a comunicação e a
confiança com o inglês para todos os níveis, do principiante ao avançado. No seu primeiro dia,
os estudantes realizarão um teste de nível com a finalidade de colocá-los no nível de inglês
mais apropiado para seus conhecimentos. O curso inclui 20 ou 30 aulas por semana (1 aula = 45
minutos), com um máximo de 15 alunos por turma. A atmosfera na sala de aula é descontraída e
informal, criando um ambiente natural para os nossos estudantes. As aulas são pela manhã ou à
tarde, dependendo da programação semanal.

1. Residência – Jesus College: Os estudantes se hospedam em quarto individual ou duplo na
residência. Os banheiros são compartilhados e incluem pensão completa (café da manhã, almoço
em restaurantes do centro da cidade, e jantar). A residência se divide em casas e pode haver
entre 6 e 12 alunos por casa. Há entre 2 e 4 banheiros por casa e uma sala compartilhada, onde
os estudantes podem relaxar. As toalhas, lençóis e também o serviço de lavanderia está incluído
uma vez por semana (os alunos são responsáveis por lavar a sua roupa). Há monitores adultos que
vivem na casa com os alunos. A residência fica a 20-25 minutos a pé da escola e perto do centro
da cidade. Há também um ônibus que vai até a escola – custo aproximado de GBP13 por semana.
2. Casa de família: Os estudantes se hospedam em quarto duplo com duas camas em um das
nossas famílias cuidadosamente selecionados. O banheiro é compartilhado e está incluída a pensão
completa (café da manhã, almoço nos restaurantes do centro da cidade, e jantar). As toalhas,
lençóis e também serviço de lavandaria está incluído uma vez por semana. O tempo médio entre
casa e escola de ônibus são 30 - 45 minutos. Os alunos devem adquirir um cartão de ônibus – custo
aproximado de GBP13 por semana.
3. Programa 1 Dia: os alunos que já contrataram hospedagem com os pais ou parentes em Cambridge, mas querem melhorar a
comunicação em inglês, pode participar do nosso programa diário sem ter que reservar qualquer tipo de hospedagem.
Para tranquilizar os alunos e os pais, os estudantes vão se sentir seguros e protegidos em sua
viagem. Nós estamos preparados a ajudar e cuidar de alunos mais jovens:
- Além da equipe social, os monitores escola também são responsáveis pela segurança dos
alunos
- Através de um telefone de emergência durante as 24 horas, os alunos terão sempre alguém
para entrar em contato. Porém, os estudantes não terão supervisão durante as 24 horas.
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Nós ajudamos os alunos a aproveitarem ao máximo o seu tempo nas atividades
supervisionadas. Os alunos podem aprender a respeito de Cambridge e, acima de
tudo, praticar inglês. De manhã e durante as tardes são realizadas atividades de
segunda à sexta-feira e uma excursão aos sábados durante todo o dia. Os domingos
são dias de folga para fazer compras, etc.
Exemplos de atividades e Excursões:
visita guiada por Cambridge, passeio
em barco ("punting") no rio Cam "caça
ao
tesouro",
Museu
Fitzwilliam,
boliche, esportes tradicionais ingleses,
visita guiada ao St. Johns College, piscina, excursão de meio dia para Ely,
shopping, festa de boas vindas, esportes Parker, discoteca, festa na escola, noite
de salsa, noite temática "Casino Royale", viagens dia inteiro aos sábados a lugares
coo Londres, Oxford, etc.

O que está incluído no preço?
• Mínimo 1 semanas (se recomendam 2)
• 20 aulas por semana (de segunda a sexta-feira)
• Hospedagem em residência ou casa de família com pensão
completa (exceto dia de programação)
• Atividades diárias, excursão de dia inteiro aos sábados
• Certificado no final do programa
• Livros e materiais didáticos
• Telefone de emergência 24 horas por dia
• Alojamento de sábado a sábado
• Traslado (ida e volta) disponível: Heathrow 90 GBP, Gatwick
200 GBP, Stansted 70 GBP, Luton 100 GBP por trayecto (de
8.00-20.00h)

Informação útil - 2015
Idades

De 13 a 17 anos

Duração

De 2 a 9 semanas

Fechas

Residência: cada segunda-feira de 4. Julho a 15 Agosto
Família: cada segunda-feira de 13 Junho a 22 Agosto
Programa de 1 Dia: cada segunda-feira de 15 de
Junho a 21 Agosto

Preços*

Preço por semana em Família: GBP 610
Preço por semana em Residência: GBP 760
Programa de 1 Dia: 440 GBP por semana

* Seguro médico e de viagem internacional, matrícula
traslado 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 40 por
trajeto para proporcionar esse serviço.

