
CURSOS DE VERÃO 2020

O Space Camp lidera o treino para jovens de todo o mundo que fazem parte da próxima geração de exploradores. 
O Space Camp em Huntsville, Alabama, trabalha há mais de 37 anos na preparação de jovens para as disciplinas de 
ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O curriculum do Space Camp inclui missões da NASA e de entidades 
privadas e garante uma experiência real, do que é a exploração do cosmos. O treino é desenvolvido para desafiar e 
provocar os participantes, utilizando para isso os princípios de treino dos astronautas.

Todos os problemas colocados serão ultrapassados pelos participantes, incentivando-os a resolverem os obstáculos 
e a acreditarem nas suas capacidades. Uma grande experiência, apenas possível por se estar no local onde tudo 
acontece, e onde se tem acesso à maior coleção de equipamento espacial em todo o mundo, tornando todo o 
processo em algo tangível e com um impacto intelectual que ajudará a atingir novos possíveis.

Porque não faria sentido perder a oportunidade de conhecer Nova Iorque, este programa inicia-se com uma estadia 
de 3 dias nesta fantástica cidade que permitirá uma visita aos seus mais icónicos locais – Times Square, Broadway, 
Empire State Bulging, memorial e museu do 11 de Setembro, entre outros

A estadia no YMCA Camp Cha-La-Kee será a forma ideal de terminar esta memorável experiência. Localizado na 
margem do rio Tennessee, no condado de Marshall, no Alabama, este campo de férias fundado em 1957 permite um 
programa de atividades em total contacto com a natureza.

NASA SUMMER CAMP
NOVA IORQUE E ALABAMA

LOCAL: Nova Iorque, NASA Summer Camp e YMCA 

Camp Cha-La-Kee (Alabama)

DATA: 15 a 31 de Julho de 2020

IDADE:  jovens dos 14 aos 18 anos

PREÇO POR PARTICIPANTE: 3750€ (tudo incluído)*

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 10

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 31 de março de 2020

FSB - FUNDAÇÃO SOCIAL BANCÁRIA  - RUA PINHEIRO CHAGAS Nº 6 - 1050-177 LISBOA - 213 581 890/91

* INCLUI:
• Passagens aéreas de ida e volta Portugal/EUA
• Todas as viagens nos EUA
• Taxas de aeroporto e segurança
• Transporte dos aeroportos para os locais de estadia e vice-versa
• Todos os ingressos para visitas e atividades
• Alojamento e alimentação (pensão completa) – exceto as refeições em 
Nova Iorque
• Diplomas de participação
• Acompanhamento por um responsável durante toda a estadia
• 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


