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Curso de Inglês

15h de Inglês por semana em sala de aula (A1 - B2). Turmas até 15
participantes com Professores Nativos e experientes em EFL. Estão
incluídos todos os materiais e certificado de participação. As aulas
decorrem durante a manhã.

Atividades

Tardes temáticas com o propósito de dotar os participantes de
competências fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal,
académico e profissional, tais como:

Desporto – Exercício físico, Atividades ao ar livre e Trabalho em equipa
LEGO Challenge – Criatividade, Inovação e Empreendedorismo
Public Speaking – Comunicação e Liderança
English Club – Cultura Britânica, Arts & Crafts e Inteligência Emocional
Relay Races – Capacidade de adaptação e Resolução de problemas

Local e Alimentação

Colégio da Via Sacra | Refeição ligeira a meio da manhã, por ocasião do
intervalo das aulas de Inglês. Almoço com refeição completa. Refeição
ligeira no final das atividades.

Hora de check-in: das 08.30H até 9H

Hora de check-out: até 17.30H

Tudo Incluído

165€ por Semana (com seguro)

2 Semanas – 5% Desconto
4 Semanas – 10% Desconto
Irmãos – 10% Desconto (não acumulável)

Inscrições Aqui

A realização do Programa depende de um número mínimo de inscrições
que permita a concretização das dinâmicas apresentadas.

Por que escolher o 
Summer School
Edu4WORD?

“Gostaria de agradecer a 
oportunidade da participação 
da minha filha Madalena (8 
anos) em 3 semanas no 
Summer School promovido 
pela Edu4WORD. Para além da 
Madalena ter adorado 
participar, foi notório que tudo 
estava pensado e elaborado ao 
pormenor, tendo sido de uma 
eficiência e assertividade 
meritória de reconhecimento 
quer a nível cognitivo, quer a 
nível lúdico, quer a nível 
organizacional.”

Mãe de Participante
Oeiras, Julho 2020

Colégio da Via Sacra

- Um pilar educativo em 
Viseu

- Instalações de referência

Edu4WORD

20 Anos de Experiência no 
Desenho, Coordenação e 
Acompanhamento de 
Programas Educacionais 
Internacionais

Tel. +351 910 452 854
Email. office@edu4word.com
Website. www.edu4WORD.com

6-14
years old

https://forms.gle/mH4fstfPj8U8iMB28

