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Curso de Inglês

15 horas de Inglês em sala de aula - A1 to C1. No primeiro dia os estudantes fazem
um placement test para serem colocados na turma adequada ao seu nível de
conhecimentos - turmas até 13 alunos com professores experientes em EFL.
Acesso a biblioteca. Estão incluídos todos os materiais e certificado de estudos.

Atividades e Visitas

Visitas estruturadas e acompanhadas aos locais com mais interesse em Londres:
monumentos, museus, atracões e zonas comerciais.

- Trafalgar Square, St. James Park, Buckingham Palace, Westminster Abbey, Houses of

Parliament, Big Ben, Downing Street, Westminster Bridge, Tower Bridge and Tower of

London

- Sky Garden, Piccadilly Circus, Leicester Square and Oxford Street

- British Museum and Natural History Museum

- Harrods, M&Ms World, LEGO Store and Hard Rock Café

Alojamento e Alimentação

Alojamento em Homestay junto à escola em meia pensão - pequeno-almoço e
jantar. O alojamento em Homestay permite aos alunos a prática do Inglês num
contexto descontraído enquanto são totalmente imersos na cultura britânica.
Almoço na escola - packed lunch. Necessidades dietéticas especiais são atendidas
por pedido antecipado.

Tudo Incluído

1390€ Curso de Inglês, alojamento e alimentação total, programa completo de
atividades e visitas, certificado de estudos, supervisão por Group Leaders
Edu4WORD desde Lisboa (1:12), seguro de viagem, voos ida e volta TAP e
transferes. Facilidade de pagamento em prestações sem juros.

Mínimo 10 participantes. Programa das atividades e visitas sujeito a confirmação de acordo 

com o grupo de alunos inscrito, preferências / idade e ano escolar.

Porquê escolher este 
programa?

"Uma experiência inesquecível! 
O programa superou todas as 
nossas expectativas. Reunir 
uma semana de atividades em 
Londres, aulas de inglês e a 
oportunidade de fazer parte de 
uma família inglesa que tão 
bem nos acolheu será, 
certamente, a melhor forma de 
aprender (ou melhorar) o 
Inglês. Ao fim de uma 
semana sentimos maior 
fluência no Inglês. Adorámos!”

Margarida e Filipe, 16 e 18 anos
Setembro 2019

Escola de Inglês

Localizada numa área 
residencial muito segura

Fácil acesso a transportes 
públicos: bus e underground

Próxima de restaurantes, 
supermercados, coffee shops
e zonas verdes

Lounge and Study Room com 
Wi-fi

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