Programa de verão em Boston, EUA,
para adolescentes de 14 a 17 anos

Boston é a cidade mais internacional dos Estados Unidos. E rica em história
com um patrimônio arquitetônico impressionante. Em Boston há 60 colégios e
universidades, por exemplo Harvard, que é a universidad mais famosa e
prestigiosa dos Estados Unidos. Os cursos para adolescentes que oferecemos
são de qualidade, para que os jovens possam aprender enquanto desfrutam do
verão.
Este programa oferece aos estudantes a oportunidade de viver e estudar no
prestigioso Wheelock College, localizado no centro de Boston,
especificamente na Área Feenway. Os alunos têm acesso à sala de TV e DVD,
bem como o Pilgrim Student Center, que inclui um mesa de pembolim, piano,
equipamentos de comunicação e uma área com computadores. Os alunos também têm acesso à biblioteca, livraria e
computadores com Internet. Wheelock também está a uma curta distância de um parque público e quadras de basquete. O
campus também possui um pátio e uma sala de estudo ao ar livre (TV, DVD, etc ....), localizado no primeiro andar do edifício.
Os cursos de inglês são ministrados cada dia da semana, de segunda a sexta-feira. Os alunos trabalham a sintaxe: leitura,
escrita, gramática assim como a comunicação oral: compressão, expressões orais e pronúncia. Os cursos são abertos a todos os
níveis, do iniciante ao avançado.
Acomodação
Os alunos estão em quartos duplos, triplos e quádruplos, suficientemente espaçosos e com pensão completa. A chegada e a
saída é de sábado a sábado. Os quartos têm camas, armários, cadeiras, mesas e penteadeira (um para cada aluno ). Os
banheiros são compartilhados por 2-3 quartos, portanto são compartilhado entre 4-8 pessoas. O cafetería é nova e acolhedora
e serve um buffet. Os lençóis e toalhas estão incluídos e a lavandaria está disponível. Na chegada se solicita um depósito de
150 dólares, necessário para a perda de chaves ou danos à propriedade, que é reembolsado na partida, se não foi causado
nenhum dano ao dormitório.

Atividades programadas (sujeito a alterações):
Uma grande variedade de atividades tanto esportivas como culturais e visitas a lugares de interesse são organizadas durante
o programa de segunda a sexta, assim como excursões aos domingos. Os estudantes també tem um programa opcional de
atividades aos sábados por um custo extra. Por favor contatem conosco para mais informações.
Excursiones de diárias completos (sujeitos alterações):
Whale watch
Six flags amusement park
New York City – Opcional: + 150 USD
Newport, Rhode Island
Wrentham Outlet Shopping
New York City – Opcional: + 150 USD
Whale watch
Six flags amusement park

O que está incluído no preço?
• Mínimo 2 semanas
• 15 aulas por semana (de segunda a sexta-feira)
• Hospedagem em casa de família com quarto duplo e meia pensão
• Almoço na escola (domingo com a família)
• Atividades diárias (de segunda a sexta-feira)
• Dia completo de excursão no fim de semana
• Certificado no final do programa
• Supervisão 24 horas
• Livros e material didático
• Transporte em ônibus se o estudante vive a mais de 15 minutos
caminhando.
• O traslado do aeroporto de ida e volta está disponível por um custo
extra de 160 EUR (grátis para grupos)

Informação útil - 2015
Idades

De 14 a 17 anos

Duração

De 2 a 6 semanas

Datas

Todas as segundas-feiras de 27 de
Junho
a 08 de Agosto

Preços*

2 semanas: 2,835 USD
3 semanas: 4,125 USD
4 semanas: 5,300 USD
Semana extra: 1,325 USD

*Inscrição programa (150 USD) + matrícula curso inglês (40
USD), seguro médico e de viagem internacional e passagem aérea
não incluídos.

