
CURSOS DE VERÃO 2020

Edimburgo dispensa apresentações. Trata-se de uma cidade cosmopolita que oferece sempre uma atmosfera 
amigável, algo típico num meio universitário. A cidade possui um número variado de museus, galerias e edifícios de 
interesse histórico, sendo o seu centro histórico classificado pela UNESCO como Património Cultural da 
Humanidade.

Este curso de verão decorrerá no Campus da Heriot-Watt University, que se insere numa extensa zona de parque 
natural e bonitos jardins, a cerca de 20 minutos do centro da cidade. O Campus oferece excelentes estruturas de 
ensino, com modernas salas de aula e todas as condições para a realização do curso de verão. As três refeições 
diárias terão lugar no refeitório principal do Campus, assim como as atividades que decorrem após o jantar.

O alojamento dos alunos é feito nas várias residências do Campus e é de excelente qualidade. Os alunos ficam 
alojados em quartos individuais com casa de banho. 

As aulas de língua inglesa terão lugar durante as manhãs, e também algumas tardes. Em cada turma, com um 
máximo de 18 alunos, será dada maior atenção às capacidades de falar, ouvir, ler e escrever em inglês. Pretende-se 
que todos melhorem a confiança na utilização da lí�ngua.

Todas as tardes, e após o jantar, terá lugar um programa social, com atividades desportivas e vários workshops 
temáticos. Devido à proximidade do centro de Edimburgo, haverá quatro passeios de meio dia, de forma a conhecer 
os seus monumentos mais emblemáticos. Os alunos farão ainda três passeios de dia inteiro, a Edimburgo, Stirling e 
Loch Lomond.

ESCÓCIA
EDIMBURGO – HERIOT-WATT UNIVERSITY

* INCLUI:
• Passagem aérea Lisboa/Frankfurt/Edimburgo/Frankfurt/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 (três refeições diárias)
• Programa de Atividades desportivas, sociais e culturais
• Diploma de aproveitamento escolar
• Acompanhamento por um responsável durante toda a estada
• Seguro de viagem

Para o esclarecimento de todas 
as questões e para efetuar a sua 
inscrição:

Ana Paula Amaral
Telef. 213 581 890
Email: ana.amaral@fsb.org.pt

LOCAL: Edimburgo – Heriot-Watt University

DATA: 30 de julho a 13 de agosto de 2020

IDADE:  jovens dos 13 aos 18 anos

PREÇO POR PARTICIPANTE: 2375€ (tudo incluído)*

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 26

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 31 de março de 2020
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