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JOVENS DOS 10 AOS 17 ANOS

LOCALIZAÇÃO

Londres

Pequena localidade situada a noroeste de Londres, Aldenham e
o seu colégio gozam de uma localização privilegiada, bem
próxima da capital e rodeada pela paisagem rural de
Hertfordshire.
A curta distância de Watford e do Aeroporto de Heathrow,
Aldenham fica a menos de uma hora do centro de Londres, de
metro ou comboio.

COLÉGIO

Aldenham School

A curta distância do centro da cidade, este colégio foi fundado
há mais de 400 anos, no reinado da Rainha Elizabeth I,
conjugando edifícios tradicionais com modernas instalações
num fantástico espaço com mais de 40 hectares. Para além de
diversas salas de aula, refeitório, salas comuns e teatro, este
campus possui diversos espaços desportivos incluindo um
ginásio, courts de ténis e campos de jogos em piso sintético.
Para alojamento dos estudantes, existem diversas residências
no colégio, oferecendo uma estadia de qualidade em quartos
de duas ou mais camas. 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).

© 2022 CILING

PROGRAMA

Educacional | Desportivo | Cultural

As aulas de Língua Inglesa são leccionadas em pequenas
turmas multinacionais com um máximo de 15 alunos,
compostas de acordo com o nível de conhecimento da Língua
Inglesa, num total de 15 horas semanais. Com um programa
de ensino equilibrado, focam-se as diversas áreas do Inglês
falado e ouvido, com especial atenção á pronúncia e
incentivando a prática constante da língua.
Para ocupação do restante tempo livre a Churchill House
Summer Schools programa um conjunto de actividades
desportivas e recreativas de forma a incentivar o convívio
entre todos os participantes. São propostos diversos desportos
no ginásio ou ao ar livre, e também actividades artísticas como
Dança, Teatro, Artes e Cerâmica. Depois do jantar haverá
ainda lugar a jogos internacionais, concursos, festas temáticas
e karaoke. O programa só fica completo com as excursões
organizadas para visita a locais de interesse. Aproveitando a
próxima localização de Londres, semanalmente haverá
oportunidade de participar em duas visitas a diferentes
museus e monumentos durante as tardes, para além de um
passeio de dia-inteiro pela capital britânica! Aos domingos as
saídas incluem a visita a outras cidades como Cambridge,
Windsor ou Oxford.

PREÇO POR PESSOA
2.520€
PARTIDA DE GRUPO - MÍNIMO 15 PARTICIPANTES
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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