
 
Os cursos de Verão em Inglaterra são o meio ideal para melhorar os conhecimentos de Inglês 

servindo também para conhecer novas culturas e formas de estar na vida. As Crianças e os Jovens de 

hoje gostam de aproveitar o tempo - este programa permite-lhes uma grande valorização pessoal e 

académica com vista ao futuro e enquanto se divertem fazem também novas amizades e aumentam a 

sua cultura geral. Durante toda a estadia em Inglaterra há a preocupação de ocupar todo o tempo, 

após o horário do curso de Inglês, com actividades culturais, desportivas, teatro, dança, festas, visitas 

de estudo, passeios, demonstrações de talento, Disco, Karaoke e convívios, sempre ao estilo “Learn 
and Live English”! 

 

 

 

 

 

 
CURSO DE INGLÊS 30H. Após realização de placement test (escrita, vocabulário e entrevista) os 

alunos são distribuídos por turmas (até 15 alunos) de diferentes nacionalidades e por nível de 

conhecimentos – desde A1 a C1 (QECR). No final do curso recebem um relatório de progresso e 

Certificado. Os Professores são qualificados EFL (English as a Foreign Language Teachers) e 

supervisionados por um experiente Director de Estudos. O curso inclui todos os materiais de estudo e 

é acreditado pelo British Council. 

 

ALIMENTAÇÃO Pequeno Almoço muito completo e 2 refeições principais sempre com opção 

carne ou peixe ou vegetariano + buffet de saladas + variedade para sobremesa: fruta, iogurtes e 

doces – em self-service. O colégio também tem cafetaria e no dia das excursões é organizado um 

saudável e completo packed lunch para apreciar nos famosos parques a visitar. 

 

ALOJAMENTO Quartos individuais com WC privativo. Os participantes ficam juntos com os group 

leaders e separados: rapazes e raparigas. A roupa de cama é mudada no fim-de-semana e feita 

limpeza semanal. Os participantes têm acesso WiFi. Southsea fica num campus fechado com 

segurança e Médico 24H.  

 

 

SOUTHSEA SUMMER COURSE 2016 
ENGLISH IS FUNdamental ! 

	

 

17 a 31 de Julho 2016 
Idades: 10-17 | 14 Noites 

	



ACTIVIDADES Inclui novo e renovado campo desportivo com tennis courts, campos de football e 

rugby e um campo de topo 3G astro pitch, volleyball e basketball 

 

EXCURSÕES 2 Excursões de dia inteiro e 4 de meio dia: Londres, Cambridge e Brigthon. 

 

PREÇO €2320 Inclui voos e transferes (com seguro completo), alojamento, alimentação, curso de 

Inglês, excursões e visitas. Os participantes são acompanhados por Group Leaders desde Lisboa 1:12 

aprox. Este valor é final podendo, no entanto, sofrer correcção cambial £ até á partida. O pagamento 

deve estar integralmente concretizado até 13 Junho.  

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTOS: Sofia Leitão 

4WORD | Multiway  

TM. 926742001  

Email: sofia.leitao@multiway.org                      

 

               

EARLY BIRD €2120 (ATÉ 31 MARÇO)!! 

	


