
CURSOS DE VERÃO 2020

Dover é uma vila histórica que fica a curta distância do mar, na região de Kent, no sudeste de Inglaterra.

O prestigiado colégio interno, Duke of York’s Royal Military School, fundado em 1803, situa-se na cidade velha e a 
curta distância ao seu centro histórico. Aquando da sua fundação, este colégio acolhia os órfãos dos militares 
britânicos e atualmente é o único colégio interno totalmente estatal, aberto a qualquer aluno que decida escolher 
esta instituição de ensino.

O Duke of York’s passou por uma profunda remodelação em 2014, dispondo de um ginásio, courts de ténis, piscina, 
vários campos de futebol e voleibol, e ainda extensos espaços verdes para a prática de vários desportos ao ar livre. 
Para alojamento dos alunos, existem três residências. Em cada uma das residências existem salas comuns com 
televisão e vários jogos, onde os jovens podem conviver e descansar. 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.

Parte importante do programa são as aulas de língua inglesa, a decorrerem durante as manhãs. Apostando em 
pequenas turmas multinacionais com o máximo de 15 alunos, procura-se que os estudantes comuniquem sempre 
em inglês, através de diferentes lições e atividades que estimulam e encorajam a prática da língua.
Após as aulas, são propostas diversas actividades recreativas e sociais, visando sempre a máxima participação dos 
alunos e o seu divertimento. Além de diversos desportos, os alunos podem também realizar trabalhos manuais. Os 
estudantes realizarão excursões a Londres, Cambridge ou Brighton, e Canterbury ou Dover.

INGLATERRA
DOVER – DUKE OF YORK’S SCHOOL

* 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 (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

LOCAL: Dover – Duke of York’s School

DATA: 25 de julho a 8 de agosto de 2020

IDADE:  jovens dos 12 aos 17 anos

PREÇO POR PARTICIPANTE: 1920€ (tudo incluído)*

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 26

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

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


