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Our Mission

A Edu4WORD apresenta os melhores programas para aprender Inglês
em Inglaterra encorajando a curiosidade intelectual, a
multiculturalidade e a tolerância.

Selecionamos ambientes seguros e estimulantes numa atmosfera
internacional que garantam o desenvolvimento dos conhecimentos da
língua Inglesa vivenciando a cultura britânica, conhecendo pessoas de
todo o Mundo e partilhando experiências dentro e fora da sala de aula.
Acreditamos que os nossos programas proporcionam o crescimento
académico, profissional e pessoal de cada participante.

Classes at the right level

Os nossos programas oferecem sempre aulas de Inglês A1-C1. Os
estudantes realizam um placement test e são colocados no grupo
adequado. As turmas são sempre pequenas e internacionais. Todos os
Professores são qualificados e experientes com Young Learners.

Designed for different ages

Os nossos programas são desenhados de acordo com a idade, ou seja,
colocamos o estudante certo no programa certo. O conteúdo
académico, social, desportivo e cultural, assim como o alojamento e
bem-estar / supervisão de cada programa são cuidadosamente
planeados de acordo com cada faixa etária.

Accessibility & Welfare

Os nossos programas realizam-se em escolas e campus com diferentes
níveis de acessibilidade. Consulte-nos para mais detalhes. 24-hour
emergency telephone number. O staff da Edu4WORD e o staff do
Colégio estão conscientes da responsabilidade de segurança dos
estudantes – é esperado que cumpram todas as regras do programa,
participando em todas as aulas, atividades e excursões. Todos os
programas oferecem um ambiente seguro com supervisão adequada a
cada faixa etária.

Ambiente internacional seguro e 
acolhedor 

Colégios e Campus prestigiados 

Elevada proporção de staff / 
alunos 

Curso de Inglês e atividades 
estimulantes para cada faixa 
eta ́ria

Seguro médico ilimitado 

All Included, sem extras 

Programas auditados e 
inspecionados pelo British
Council



A Cidade de Hastings

Situada no sudeste de Inglaterra, no condado de East Sussex, Hastings é
conhecida como balneário e pela Batalha de Hastings em 1066, que
opôs os Normandos aos Ingleses. Tem as ruínas de um magnífico castelo
com mais de 1000 anos de onde se pode ver toda a cidade; teve também
uma enorme importância estratégica na prevenção britânica às
planeadas invasões napoleónicas.

O Colégio

Colégio interno independente especializado no ensino de excelência.
Fundado em 1933, o colégio é frequentado por 400 estudantes de 42
países, combinando num rácio de 50-50 estudantes britânicos com
estrangeiros. São 43 hectares de paisagem numa localização muito
solarenga a hora e meia de Londres.

> Alojamento on-campus
> Piscina
> Campos de Futebol e Rugby, Cricket e Ténis
> Centro Hípico
> Great Hall
> Sala de refeições tradicional
> Art Room
> Student Common Rooms
> Free WiFi

Alojamento e Alimentação

O alojamento é em quartos partilhados e inclui lavandaria + mudança
semanal de roupa de cama e limpeza de quartos. A estadia compreende
três refeições completas por dia + late snack - ementas variadas de
quentes e frios e opção vegetariana. Para as excursões é fornecido
packed lunch. A alimentação é preparada no colégio: dieta internacional
nutritiva, equilibrada e apetitosa. Necessidades dietéticas especiais são
atendidas por pedido antecipado.

Porquê escolher este 
programa?

- Localização privilegiada 
no sul de Inglaterra e perto 
de Hastings e Brighton 

- High-quality British
education

- Excelente programa de 
atividades ao ar livre

8-17
years old

Buckswood School in Hastings 11-25 Julho 2020

"A organização e a equipa 
foram fantásticas. A Joana, 

responsável direta pelo 
acompanhamento do João 

Maria, deu-nos a 
oportunidade de acompanhar 

a viagem com o João Maria 
partilhando aos desafios 
alegria com que ele viveu 

estas 2 semanas.”

Mãe de Participante
Curso de Verão 2019



Curso de Inglês

40 horas de curso de Inglês em sala de aula - Reading, Writing, Speaking,
International Listening e Use of Grammar. As aulas são dinâmicas e
preparadas para proporcionar progressos rápidos. Estão incluídos todos
os materiais, certificado e academic report. O programa de Inglês é
composto por aulas, trabalhos de grupo e projetos: jornal, teatro,
apresentações e tarefas de preparação das excursões. As salas de aula são
todas equipadas com smartboards, com um máximo de 15 alunos por
sala.

Atividades

São dinamizadas diversas atividades para ocupar o tempo fora da sala de
aula que incluem desportos como football, tennis, cricket, natação, arts &
crafts, talent shows, karaoke e disco. Este programa complementar ao
curso de Inglês é estruturado para assegurar que os participantes
continuam a praticar a língua Inglesa ao mesmo tempo que constroem a
sua independência e confiança na comunicação. Todas as atividades são
acompanhadas e dinamizadas pelo staff do colégio ou por profissionais
especializados em áreas específicas.0000000000000000000000000000

Excursões

3 Dia-Inteiro + 4 Meio-Dia para visitar alguns dos locais mais emblemáticos
do Reino Unido e desenvolver a compreensão da cultura britânica.
Excursões a Londres (2x - inclui London Eye), Canterbury, Rye, Hastings,
Eastbourne and Beachy Head e Woodlands Adventure entre outras a
confirmar. Transferes em autocarro privado.

Atmosfera Internacional

O programa recebe estudantes de todos os cantos do Mundo. Cada um
traz a sua cultura e idioma para a experiência e todos contribuem para um
ambiente multinacional positivo. É comum encontrar estudantes de
países como a Turquia, Itália, Espanha, China, Japão, Rússia, Colômbia,
França e Alemanha. O Colégio está completamente vocacionado não só
para o ensino do Inglês mas também para proporcionar a partilha de
experiências entre estudantes de diferentes nacionalidades.

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

Tudo Incluído

- Seguro Médico com 
coberturas ilimitadas

- T-Shirt + Wristband

- Student’s Diary

- Academic Report + 
Certificate of Studies no 
final do Curso

- Supervisão por Staff 
Edu4WORD

- Transfers de / para o 
aeroporto

- Voos ida / volta TAP de 
Lisboa 

Inscrições a partir de 
Outubro 2020: 2540€ 
Facilidade de pagamento 
em prestações sem juros. 

O preço apresentado pode sofrer 
ligeira alteração de acordo com 
variação cambial e taxas 
aeroportuárias. Outras datas e 
duração sob consulta.


