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O St Edmund's College é a escola Católica mais antiga da Inglaterra
St Edmund’s tem as suas
instalações numa área verde de
400 acres, com excelentes ligações
de transportes para Londres.

Datas do Curso para 2018
9 de julho - 29 de julho 3 semanas
9 de julho -19 de agosto 6 semanas
30 de julho -19 de agosto 3 semanas

LONDRES

www.stedmundscollege.com

Uma Escola de Verão do Reino Unido de topo
Acreditada pelo British Council para alunos com
idades compreendidas entre os 10-17 anos

Uma forma fantástica de melhorar a
competência linguística através da
aprendizagem baseada em tarefas
vivenciando-se, ao mesto tempo a cultura
do Reino Unido.

Bem-vindo à Escola de Verão no St Edmund's College
O St Edmund's College tem uma longa reputação
estabelecida pa acolher e instruir estudantes internacionais.
Escola de Verão é uma parte integrante do College e
promove padrões elevados de realização pessoal, conduta e
espírito comunitário. Estes cursos de verão são uma
preparação ideal para a transição para a escola ou para
outra escola britânica.
A Escola de Verão foi fundada em 1996 e é atualmente,
uma das Escolas de Verão de topo acreditada no Reino
Unido de Acordo com de Acordo com os rankings do El
Gazette, o que faz de nós um Centro de Excelência
Reconhecido.
A experiência educativa fornecida na nossa escola de Verão
oferece novas oportunidades de aprendizagem tanto
baseadas em atividades em sala de aula como em
excursões concebidas para desafiar e ampliar o
desenvolvimento pessoal e as competência de língua. São
bem-vindos a falantes nativos e estudantes bilíngues.
A Escola de Verão no St Edmund's College decorre no
histórico campos universitário histórico que oferece
instalações modernas num cenário magnífico na área verde
de Hertfordshire. Este ambiente de aprendizagem seguro e
estimulante, está apenas a uma curta distância de Londres,
Cambridge e de muitos outros locais de excursão.
Da parte de tarde, um recurso excelente do curso é o ETOS
(Inglês Através de Outros Temas) em quatro tardes por
semana, com uma ampla variedade de assuntos tão
diversos como mergulho, dança ou Shakespeare!
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Faixa etária da Escola de Verão
Escola Júnior:
10 - 11 anos
Escola Média:
12 - 13 anos
Escola Sénior:
14 - 15 anos
SMais de Dezasseis:
16 - 17 anos
Os estudantes devem ter um mínimo de 10 anos de idade
quando começam o curso e um máximo de 17 anos, no
momento da sua partida.

O nosso programa de educação de 3 ou 6
semanas foi concebido de forma criativa para
tirar o máximo do Ambiente de conversação em
Inglês, com visitas de estudo, turísticas, compras
e teatro que suportam a aprendizagem em sala
de aula e atividades que proporcionam
oportunidades estruturadas para praticar e
desenvolver competências linguísticas.
A Escola de Verão é um lugar onde se é muito
feliz. O College tem rigorosos sistemas de
segurança para proteger o seu filho durante a sua
estadia. Os estudantes viajam pelo transporte
do College e nunca viajam sozinhos ou em
transporte público.

summerschool@stedmundscollege.org

Cada semana é uma combinação
de aprendizagem em sala de aula,
atividades vocacionais e excursões
para fora do local. No St Edmund's
College orgulhamo-nos da nossa
combinação de rigor educativo com
diversas oportunidades para
diversão, relaxamento e lazer.
O curso oferece 20 horas de ensino
baseado em sala de aula por
semana, mais viagens e visitas de
estudo. Todas estas estão incluídas
nas propinas. Não há extras a pagar.

www.stedmundscollege.com

10h00

11h15

Inglês 1

Inglês 2

Inglês 3

Inglês 1

Inglês 2

Inglês 3

12h30

13h30

14h45

15h30-21h00

ETOS

ETOS

Programa Social

ETOS

Break

08h45

Break

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

Break

A experiência educativa fornecida
na nossa Escola de Verão destinase a complementar o ensino e a
aprendizagem do sue filho em casa.
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Excursões turísticas e de compras
Programa Sociais e Desportivos

Admissão

This is an example of a Week 2 timetable.

Visitas de Turma
Cada semana e durante todo o dia
há uma visita de turma a um
famoso local na Inglaterra.
O local será escolhido pela sua
importância histórica ou cultural e
pelo seu interesse educativo para os
jovens.
Os estudantes prepararam cada
visita com antecedência com o(a)
seu(sua) professor(a) de turma,
terão uma visita guiada no local e,
posteriormente, irão realizar um
projeto educativo relacionado com
a visita. As visitas são
escolhidas para ser adequadas à
idade e às competências dos alunos
da turma.

Idas ao Teatro
Cada turma terá oportunidade de ir
ao teatro. O espetáculo será
escolhido em função da idade e
competência em Inglês do aluno.
Esta é uma experiência educativa e
um bom exercício na compreensão
da língua inglesa. A visita é
preparada e estudado na sala de
aula.
Compras e Passeios Turísticos
Em dois dos cinco dias de excursão
os alunos também visitarão
destinos turísticos famosos e terão
oportunidade de fazer compras
num grande centro comercial fora
da cidade. Os destaques mais
recentes incluem o London Eye, a
costa britânica e Chislehurst Caves!

Aulas de Língua Inglesa e os Métodos de Ensino
Em cada semana, o seu filho terá 12
horas de aulas na parte de manhã e
8 horas de aulas à tarde.
Na Escola de Verão do St Edmund's
College, nós assinamos os estilos de
ensino conteúdo baseados em
Tarefas e Conteúdos, de acordo
com os quais é ensinado Inglês aos
alunos através de atividades de
aprendizagem interativas que têm
por objetivo apresentar e praticar a
língua através de tarefas do mundo
real.
As lições são estreitamente
baseadas em torno das vistas de
estudo semanais; por exemplo, se
uma turma vai visitar a Torre de
Londres, então o conteúdo da lição
pode ser História Britânica com
foco no passado dos verbos.
Todos os nossos professores são
qualificados e experientes. Os
alunos em cada turma serão uma
combinação de nacionalidades e
línguas. Orgulhamo-nos de criar
ambientes de sala de aula que são
estimulantes, abrangentes e ricos
em conteúdos educativos.

Inglês Através de Outros Temas
(ETOS)
13h30 às 15h30 quatro aulas à
tarde por semana. Esta parte do
curso oferece 8 horas de ensino de
Inglês através de um tema da
escolha do aluno. Os cursos são
ministrados por especialistas
qualificados. O tamanho da turma
varia de acordo com o tema com
uma relação máxima de alunos por
professor de 14:1. Os cursos são
escolhidos numa base semanal.
Aulas de desporto ETOS
Cada semana haverá uma variedade
de temas de desporto que o seu
filho pode estudar. Cada um deles
tem uma componente teórica e
prática, por isso, em sala de aula
estudando um aspeto do desporto,
que depois praticarão num campo
ou pavilhão desportivo.serão
ensinados por professores de
desporto formados.

••
••
••
••

Futebol
Ténis
Netbol
Golfe
Badminton
Voleibol
Trampolim
Equitação*

Aulas de Artes ETOS
Temos também uma variedade de
temas artísticos disponíveis. Aqui, o
princípio baseia-se muito "aprender
fazendo"; assim, há menos tempo
em que se está sentado numa sala
de aula e mais tempo a dançar,
representar, ou a pintar!

••
••

Arte
Dança
Teatro
Shakespeare

Classes ETOS vocacionais
Estes temas dizem todos respeito à
aprendizagem de uma nova
competência - desde aprender a
cozinhar até colocar alguém na
posição de recuperação:

••
•

Tecnologia alimentar
Primeiros socorros
Mergulho PADI de Águas
Abertas (2 semanas)

Aulas de ETOS académicas
Ministramos um curso de
preparação para as Escolas Inglesas
Para aqueles que se estão a preparar
para estudar no Reino Unido. Este
decorre durante 3 semanas e
envolve aulas de Matemática, Inglês
e Ciências. Nós também realizamos
exames e aulas de preparação para
IELTS e Trinity GESE.

*Estas matérias requerem pré-reserva. Elas têm um custo extra, mas há um limite para um curso por aluno durante 3 semanas. O seu filho não pode repetir um tema
ETOS durante a sua estadia. Estas aulas de ETOS são dadas como exemplos e podem ou não ser oferecidas em qualquer curso particular ou semana.
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Temas de ETOS especializados
Equitação
Duração: 1 semana

Mergulho - PADI Open Water
Duração: 2 semanas

Resposta de Emergência e
Primeiros Socorros
Duração: 1 semana

Cursos de equitação com
instrutores qualificados da British
Horse Society/Association British
Riding Schools em Contessa Riding
& Training Centre.

Se o seu filho sempre quis aprender a
mergulhar, descobrir novas aventuras
ou simplesmente ver o maravilhoso
mundo sob a superfície da água, este
é o lugar onde tal começa.

O curso inclui 4 sessões de montar
a cavalo e 4 palestras práticas de
gestão equina.

Para se qualificar como um
mergulhador PADI Open Water, eles
precisam de satisfazer 3 elementos:
O desenvolvimento do
conhecimento (auto-estudo); Prática
de competências (5 mergulhos em 2
sessões de piscina); em seguida, fazer
4 mergulhos em águas abertas.

Cuidados Primários (CPR) – Este
curso ensina as técnicas de lidar
com emergências de ameaça à vida.
Incluindo competências para ajudar
pacientes que não estão a respirar,
não têm batimentos cardíacos, que
podem ter uma lesão de coluna, que
podem estar em choque ou que
podem ter sangramento grave. Eles
irão aprender como realizar a CPR e
monitorizar o paciente, enquanto
esperam pelos serviços médicos de
emergência.

As sessões adequam-se a todas as
idades e níveis de experiência desde iniciantes a cavaleiros
experientes. Cada sessão é
dividida em 1 hora de equitação e
uma segunda hora cuidados
equinos gestão de estábulos. No
último dia os estudantes podem
tentar "vaulting» (volteio) - que é
uma espécie de ginástica a cavalo!
Os alunos receberão uma
certificado dos seus resultador ao
longo da semana. Nós organizamos
transporte de e para o centro e
fornecemos todo o equipamento
necessário.
Mais detalhes estão disponíveis em:

www.contessariding.co.uk
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Para concluir o curso Open Water
Diver (Mergulhador de Águas
Abertas) os alunos precisam de
concluir todo o desenvolvimento do
conhecimento, questionários e
exame final e as sessões de formação
em piscina (5 mergulhos). Quando
todo o trabalho de piscina e de sala
de aula estiver concluído, então
vamos para as águas abertas para
realizar os 4 mergulhos de águas
abertas. Isto será feito ao longo de
2 dias.

Cuidados Secundários (Primeiros
Socorros) – Este curso ensina os
alunos sobre a forma como
ministrar os primeiros socorros que
aliviam a dor e reduzem o risco de
mais danos. Incluindo avaliar lesões
e doenças e a prática de aplicação
de faixas e talas.
CPR & DEA – Esta parte do curso
foca-se na formação em CPR e
ensinar os participantes como usar
um desfibrilador externo
automático (DEA)

Exames

Desporto e Atividades

Também tem a opção de inscrever o
seu filho para um exame Trinity
GESE ou Exame IELTS.

Depois das aulas e nos fins-de-semana oferecemos uma gama
totalmente supervisionada de desportos e atividades opcionais no
campus, além de excursões locais opcionais. O programa está
concebido para ser abrangente e há sempre uma escolha de
atividades livres e supervisionadas a que aderir.

Não há nenhum custo para isto, mas
os lugares são limitados e terá de
reservar quando se inscrever.
Trinity GESE:
Os exames são adequados para
crianças com idade entre 10-17, e
examinar a capacidade dos candidatos
em falar e ouvir em Inglês.
Exames IELTS:
São destinados para aqueles com
16 ou mais anos de idade e testam a
capacidade dos candidatos para usar
o inglês académico. O exame IELTS
é geralmente realizado por aqueles
que têm planos ir para a
universidade num país de língua
inglesa.

No campus temos um pavilhão desportivo para o basquetebol,
badminton, campo de futebol de 5, uma piscina interior aquecida
para natação recreativa e polo aquático, seis campos de ténis, uma
sala de ténis de mesa e muitos campos de desporto onde podemos
organizar tudo, desde «Mini-Olimpíadas» a voleibol e tiro com arco.
Outras actividades organizadas no campus: discotecas, churrascos,
noites internacionais, competições festas de karaoke, prática de
música e espetáculos de talentos. Para os alunos que preferem o
silêncio, temos biblioteca, clube de TI e artes e ofícios.
Fora do campus organizamos excursões locais para bowling de dez
pinos, patinagem no gelo, escalada, Quasar, golfe e canoagem.
Também podemos sair minibus da escola para ver o filme mais
recente no cinema ou para assistir a um concerto de música
(todos em inglês, é claro!).

Os certificados serão enviados para
os pais após o fim do curso.
As propinas incluem todos os custos
e administração, e no caso do IELTS,
transporte de e para o local de teste.
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Escola para Júniores e Média - Visitas de Estudo 2018
Sábado 14 de julho
Catedral de Ely e Cambridge Nós visitamos esta clássica
casa senhorial com o seu requintado jardim de esculturas
- e deixamos os alunos da nossa Escola de Verão
experimentar eles próprios alguma arte escultórica!
Seguido por um passeio num comboio a vapor pelo
legado de Nene Valley Railway.
Quarta-feira, 18 de julho
St Albans St Albans é uma cidade baseada no local da
antiga cidade romana de Verulamium. Iremos aprender
sobre a história fascinante da cidade; pela manhã teremos
uma oficina interativa no Museu Verulamium e, em
seguida, um almoço no parque e uma oficina de fazer
mosaico romano na Catedral de Abbey, da parte da tarde.
Sábado, 21 de julho
Fazer compras no Westfield White City & Aladdin no
Prince Edward Theatre. Será capaz de encontrar tudo e mais
alguma coisa de que precisa no Westfield! Depois disso,
uma matinée show do novo Aladdinshow no West End.
Quarta-feira, 25 de julho
O The Golden Hinde & SeaWorld Aquarium O The
Golden Hinde & SeaWorld Aquarium Hoje tudo diz
respeito à vida no mar: Vamos começar com uma visita
interativa educativa ao barco Golden Hinde, uma réplica
do galeão capitaneado por Sir Francis Drake. Em seguida,
um passeio de barco no Tamisa (é claro) para SeaWorld.
Sábado, 28 de julho
Clacton Pier & Compras no Lakeside Uma visita ao mar
na costa de Essex - o clássico Clacton Pier. Muita diversão
retro e uma oportunidade para os alunos ver um lado da
Inglaterra que os turistas normalmente não veem!
Compras no centro comercial Lakeside, na parte de tarde.
Sábado, 4 de agosto

Woburn Safari Park Um dia inteiro no safari em Woburn!
Haverá um safari por estrada para ver grandes (e
perigosos!) animais como tigres e rinocerontes, em
seguida, um safari mais suave a pé onde podemos
encontrar pinguins e cangurus.
Quarta-feira, 8 de agosto
O Museu da Ciência em Londres O museu da Ciência é
um dos mais famosos museus do mundo. Há tanta coisa
para ver e fazer aqui; nós não podemos, certamente,
abarcar tudo num dia! (As nossas áreas favoritas são as
que dizem respeito ao espaço e à aviação). Também
iremos assistir a uma curta-metragem no seu teatro IMAX.
Sábado, 11 de agosto
Fazer compras no Westfield White City & The Lion King
Teremos a manhã para passar algum tempo (e gastar
algum dinheiro) no enorme centro comercial Westfield
no Oeste de Londres. Depois irmos assistir uma matinée
show do enorme sucesso musical Rei Leão no Lyceum
Theatre no West End de Londres.
Quarta-feira, 15 de agosto
Hampton Court Palace e Viagem de barco Uma das
residências mundialmente famosa do Rei Henrique VIII.
Iremos explorar o opulento palácio e os seus jardins,
seguido de uma relaxante viagem de barco pelo rio
Tamisa, na parte da tarde.
Sábado, 18 de agosto
Adventure Island Southend e Compras no Lakeside
Uma viagem até à costa! Iremos visitar o parque de
diversões Adventure Island, com passeios, algodão-doce e
gelados. Compras no centro comercial Lakeside, na parte
de tarde.

Observação: Os Juniores (10-11) e Médios (12-13) vão para os mesmos locais, mas normalmente terão programas e itinerários separados.

*Reservamo-nos
o direito de alterar, mudar e corrigir o programa, se necessário.
www.stedmundscollege.com
summer@stedmundscollege.org

Escola Sénior - Itinerário de Visita de estudo 2018
Sábado 14 de julho
Natural History Museum & Hyde Park The Natural
History Museum em Londres é um dos maiores, mais
famosos e mais visitados museus do mundo. Nós iremos
passar uma boa lá, seguido de almoço em Hyde Park e
possibilidade de ver as suas muitas atrações.
Quarta-feira, 18 de Julho
Greenwich & The Mousetrap no St Martin’s Theatre
Começaremos em Greenwich em East London no início
da tarde, onde poderemos ver todos os tipos de
atracções históricas, como o barco Cutty Sark e Old
Naval College. Depois faremos uma viagem de barco
para o centro de Londres, jantar no Pizza Express, depois
uma noite no teatro para ver a lendária Mousetrap - a
peça há mais tempo em exibição no mundo!

Sábado, 4 de Agosto
Museu de Londres & Visita Turística em autocarro
O Museu de Londres é um fantástico museu interativo
que é ideal para grupos escolares. Iremos passar aí a
manhã e depois, na parte da tarde, faremos uma
excursão em autocarro sem teto por todos os pontos
turísticos mais importantes de Londres.
Sábado, 8 de agosto
Burghley House & a Nene Valley Railway Burghley
House é uma das mais requintadas casas senhoriais,
com incríveis jardins para explorar. Vamos visitar o jardim
de esculturas, temos nossa própria oficina de escultura,
brincaremos na jardim de água e faremos uma visita ao
impressionante interior da casa. No fim do dia vamos
faremos um passeio num comboio a vapor!

Sábado, 21 de julho
Chislehurst Caves & Compras no Bluewater Chislehurst
Caves é uma de nossas viagens favoritas! Entraremos
nas profundidades e saberemos tudo sobre a história
das fascinantes cavernas como minas, lugares de
esconderijo na II Guerra Mundial e locais de concertos
de rock! Depois faremos compras no Bluewater.

Sábado, 11 de agosto
London Bridge Experience + The Shard e Compras no
Westfield Stratford O London Bridge Experience está
classificada como a atração turística de topo de Londres iremos ver porquê! Também subiremos ao cimo do Shard
para vistas impressionantes sobre Londres, seguido por
compras em Westfield.

Quarta-feira, 25 de julho
Castelo de Leeds Há muito para ver e fazer no belo
Castelo de Leeds. Começaremos com uma palestra
educativa, passearemos de barco no fosso, e depois
iremos perder-nos no labirinto - para não mencionar a
visita ao interior do próprio castelo!

Quarta-feira, 15 de agosto
Palácio de Buckingham e Aladdin no Teatro Prince
Edward Após um almoço em St James' Park, faremos
uma visita pelo interior do Palácio de Buckingham, a
residência oficial da Rainha! Somos muito sortudos em
fazê-lo; ele apenas está aberto durante algumas semanas
em cada ano. Em seguida, depois do jantar, iremos assistir
no teatro West-end ao Aladino da Disney's.

Sábado, 28 de julho
Clacton Pier & Compras no Lakeside Uma visita ao mar
na costa de Essex - o clássico Clacton Pier. Muita
diversão retro e uma oportunidade para os alunos ver
um lado da Inglaterra que os turistas normalmente não
veem! Compras no centro comercial Lakeside, na parte
de tarde.

Sábado, 18 de agosto
Adventure Island Southend e Compras no Lakeside
Uma viagem até à costa! Iremos visitar o parque de
diversões Adventure Island, com cavalinhos, algodãodoce e gelados. Compras no centro comercial Lakeside.

*Reservamo-nos
o direito de alterar, mudar e corrigir o programa, se necessário.
www.stedmundscollege.com
summer@stedmundscollege.org

Mais de Dezasseis - Itinerários das Visitas de Estudo 2018
Sábado 14 Julho
Greenwich Royal Borough of Greenwich, em Londres tem
muito para ver e fazer. Iremos começar pelo Observatório
Real e tirar fotos estando sobre a linha do Meridiano!
Depois de uma visita ao antigo Old Naval College, seguida
por uma viagem no teleférico Emirates Skyline!

Sábado, 4 de agosto
Castelo de Leeds Há tanta coisa para ver e fazer na bela
construção e jardins do Castelo de Leeds. Aprenderemos
tudo sobre a sua história fascinante, passearemos de barco
no fosso e depois iremos perder-nos no labirinto e temos
o tempo do projeto do grupo.

Terça-feira 17 a quinta-feira, 19 de Julho
Viagem noturna a Cambridge Uma nova experiência este
ano! Uma estadia de duas noites no St Edmund's College
em Cambridge (sim, há um outro - e está historicamente
ligado a nós!). Passaremos a quarta-feira numa série de
palestras, seminários e oficinas para vivenciar a vida dos
estudantes na Universidade de Cambridge e também
assistiremos a uma peça de Shakespeare nos jardins do
University College.

Terça-feira, 7 a quinta-feira, 9 de agosto
Viagem noturna a York Chegaremos a York na terça-feira
à noite e partiremos na quinta-feira de manhã - portanto
temos um dia cheio na quarta-feira para ver tudo o que a
cidade tem para oferecer. Ficaremos no campus da York St
John University, visitaremos a Catedral, faremos uma
viagem de barco, visitaremos museus, faremos compras,
comeremos fora à noite e iremos ao cinema!

Sábado, 21 de julho
O London Eye e compras no Westfield White City
O London Eye é um dos marcos e atrações turísticas mais
emblemáticos de Londres; daremos um passeio por ele,
exploraremos o centro de Londres, mas ainda nos restará
tempo para fazer compras no centro comercial Westfield.

Sábado, 11 de agosto
Estádio de Wembley e compras no Westfield White City
O mundialmente famoso Estádio de Wembley é a casa do
futebol inglês! Faremos uma vista guiada pelos lendários
jardins, seguido por compras no enorme Westfield White
City.

Quarta-feira, 25 de julho
Projeto Rio Tamisa Um dia inteiro de viagem no centro
de Londres onde os alunos e professores decidem o seu
projeto e onde ir e o que fazer. Forneceremos um bilhete
"river roamer' para viagens de barco ilimitadas pelo Tamisa
- o resto é convosco!

Quarta-feira, 15 de agosto
Shakespeare’s Globe Theatre Começamos por desfrutar o
almoço nas margens do Tamisa, seguido de uma oficina de
ação liderada por atores verdadeiros de Shakespeare no
Shakespeare's Globe! Depois, é tempo para turismo antes
de jantarmos em conjunto num restaurante local e assistir
a uma representação à noite no famoso teatro Globe.

Sábado, 28 de julho
Clacton Pier e Compras no Lakeside Uma visita à beiramar na costa de Essex e o clássico Clacton Pier. Muita
diversão retro e uma oportunidade para os alunos ver um
lado da Inglaterra que os turistas normalmente não veem!
Seguido por compras no Lakeside, na parte da tarde.

Sábado, 18 de agosto
Adventure Island Southend ecompras no Lakeside
Uma visita à costa! Iremos visitar o parque de diversões
Adventure Island, com passeios, algodão-doce e gelados,
seguido de uma oportunidade para fazer compras no
centro comercial Lakeside, na parte da tarde.

*Reservamo-nos
o direito de alterar, mudar e corrigir o programa, se necessário.
www.stedmundscollege.com
summer@stedmundscollege.org

Informações adicionais
Localização e chegada
St Edmund's está situado num impressionante edifício de 400
acres, com excelentes ligações de transporte para Londres e
condados circundantes. A escola está apenas 20 minutos do
aeroporto Stansted.

Propinas da Escola de Verão
9 de julho - 29 de julho
9 de julho - 19 de agosto
30 de julho - 19 de agosto

3,300 £
6,400 £
3,100 £

As propinas incluem: Um programa de educação a tempo
inteiro de 3 semanas incluindo 3 dias inteiros de visitas de
estudo, 2 visitas turísticas e de compras e uma visita ao teatro.
Alojamento com pensão completa no College, partilhando com
um aluno de idade semelhante, mas nacionalidade diferente.
Lavandaria semanal, Taxa de inscrição e materiais escolares.
Chegada acompanhada na segunda-feira e partida no domingo
(entre as 09h00 e as 17h00).

Podemos ir buscar o seu filho aa aeroporto de Londres Stansted
(STN), Londres Luton (LTN) ou Londres Heathrow (LHR) na
segunda-feira em que chega e acompanhá-lo novamente ao
aeroporto no seu último domingo (entre 09h00 e as 17h00).
Não há taxa adicional para isto.
Alojamento
O St Edmund's College é um campus residencial durante a
escola de Verão. Os alunos vivem no edifício principal,
normalmente em quartos de estudo twin, de acordo com a sua
idade e sexo, partilhando com um aluno de idade semelhante,
mas de outra língua, para que possam fazer novos amigos e
praticar mais o seu inglês. Cada corredor tem os seus próprios
chuveiros e casas de banho. Os House Parents são responsáveis
pelos estudantes e cooperam estreitamente com os professores
acerca dos seus progressos e o bem-estar geral.
Após um movimentado dia de aulas e atividades, há TV/salas
comuns e salas de jogos para a noite e telefones públicos para
receber chamadas de telefone. Também há salas de computador
para utilização à noite e ligação Wi-fi controlada em todo o
College.
Alimentação
Os alunos escolhem uma seleção de três refeições principais,
preparadas na hora e servidas pelas nossas cozinhas todos os
dias. Encorajamos ativamente a alimentação saudável e a
frequência dos horários das refeições é obrigatória. Necessidades
dietéticas especiais.

www.stedmundscollege.com

summerschool@stedmundscollege.org
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