10 A 24 JULHO 2017

JOVENS DOS 11 AOS 17 ANOS

LOCALIZAÇÃO

Winchester

Na zona sul de Inglaterra, fica a cidade de Winchester com a
sua magnífica catedral.
A apenas uma hora de Londres, este colégio permite um fácil
acesso aos aeroportos ao mesmo tempo que goza de todas as
infra-estruturas desta histórica e moderna cidade.

COLÉGIO

St. Swithun’s School

Localizada na antiga capital do país, a apenas 15 minutos do
centro da cidade, St. Swithun’s é uma das mais populares
escolas privadas de Inglaterra. Fundada em 1884, caracterizase actualmente por equipamentos desportivos de primeira
qualidade e inúmeros campos de jogos. Deste campus fazem
parte um complexo desportivo, courts de ténis, piscina interior
e diversos espaços verdes para a prática do futebol, cricket,
rugby, basebol, etc.
O alojamento dos alunos é feito em seis residências, a maioria
com quartos e pequenas unidades individuais. Os jovens
partilham as diversas casas de banho existentes em cada
andar, e ainda a sala comum de cada casa para inúmeros
convívios. As refeições têm lugar no refeitório da escola, em
regime de self-service, excepto nos dias de excursão em que é
entregue a cada aluno um almoço embalado (packed lunch).
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PROGRAMA

Educacional | Desportivo | Cultural

As aulas de Língua Inglesa são dadas em pequenas turmas
multinacionais, com um máximo de 15 alunos cada. O curso é
composto por 20 lições semanais (de 45 minutos cada) onde é
dada maior atenção á melhoria da habilidade de comunicação
e á crescente confiança no uso da língua. As lições ocupam as
manhãs, excepto na primeira quinta-feira onde haverá aulas
também de tarde.
Para ocupação do restante tempo livre a LAL Summer Schools
programa um conjunto de actividades desportivas e
recreativas de forma a incentivar a prática da língua e o
convívio entre todos os participantes. Para além da natação,
são propostos diversos desportos no ginásio ou ao ar livre,
mas também haverá actividades mais artísticas como Trabalho
Manuais ou Teatro. Depois do jantar haverá ainda jogos,
concursos, festas temáticas e karaoke. O programa só fica
completo com as excursões organizadas pelo colégio, para
visita a locais de interesse como Londres, Oxford ou
Portsmouth.

ESTE PROGRAMA INCLUI:

-

Passagem Aérea Lisboa/Londres/Lisboa
Taxas de Aeroporto e de Segurança
Transporte do Aeroporto ao colégio e vice-versa
40 Lições de Língua Inglesa
14 Noites de alojamento na Residência da escola
Pensão Completa (3 refeições diárias)
Programa de Actividades desportivas/sociais/culturais
Diploma de aproveitamento escolar
Acompanhamento por 01 responsável durante toda a estada
Seguro de Viagem
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