
CURSOS DE VERÃO 2020

O campo de férias de imersão linguística do Alambre/Arrábida foi programado para que a comunicação em inglês 
se torne fluente, e foi desenvolvido de modo a que, ao longo dos sete dias, o idioma de conversação seja o inglês. Os 
monitores portugueses que comunicam em inglês são apoiados por professores de nacionalidade americana e não 
falantes de português.

O campo de férias de imersão linguística do Alambre/Arrábida foi especialmente desenvolvido para permitir aos 
participantes uma maior fluência na comunicação em inglês. Na programação das atividades de cada semana, estão 
incluídas aulas informais de inglês, educação ambiental, realização de eco-projetos e inúmeras atividades 
desportivas/lúdicas preferencialmente ligadas à natureza e sempre com o idioma inglês como base de 
comunicação. Os monitores portugueses são acompanhados por professores de nacionalidade americana e não 
falantes de português.

Aproveitando a magnifica paisagem protegida da Serra da Arrábida, os participantes vão ter oportunidade de 
realizar caminhadas, escalada, rappel, canoagem, tiro c/ arco e idas à praia, para além de várias atividades de grupo 
como por exemplo uma caça ao tesouro.

PARQUE AMBIENTAL DO ALAMBRE
(ARRÁBIDA)

DATA: Turno 1: de 5 a 11 de julho de 2020 (7 dias)

           Turno 2: de 2 a 8 de agosto 2020 (7 dias)

IDADE:  jovens dos 9 aos 17 anos

PREÇO POR PARTICIPANTE: 350€ (tudo incluído)*

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 25

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:
• Alojamento em dormitório (feminino ou masculino), com beliches
• Alimentação em regime de pensão completa
• Material necessário para as diversas atividades
• O transporte de ida e regresso para o parque deve ser assegurado 
individualmente pelos pais/ encarregados de educação.

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


