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Nossa missão é proporcionar o 
ambiente perfeito para que os 
nossos alunos aprendam e pratiquem 
o idioma enquanto apreciam as 
características e a cultura de cada país.

Designed by, published by and copyright August 2016 LAL Language Centres Holding Limited (registered in England no. 1525902). Programas, 
excursions and activities are for illustration only and are subject to change. Current information is available at www.lalschools.com. E&OE.
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Cuidado e apoio
Apoiamos e cuidamos de nossos jovens 
estudantes desde a sua inscrição até o 
momento em que estão no aeroporto a 
caminho de casa. 

CUIDADO E APOIO
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Trabalhar com nossos Jovens 
Estudantes nos dá uma grande 

satisfação. Aqui no departamento 
de lazer temos orgulho da criação 

de um programa divertido e variado 
que complementa os estudos dos 
alunos. O bem-estar dos nossos 
alunos é importante para nós e 

nos esforçamos para fornecer um 
excelente suporte para os nossos 

alunos durante a sua estadia. 

Matthew Ralph
Coordenador de Serviço aos 

Alunos

facebook.com/lalschoolslalschools.com

Nós nos 
preocupamos 

com a segurança 
e o bem-estar dos 

nossos alunos.

RECEPÇÃO NO AEROPORTO
Os alunos serão recebidos no 
aeroporto pelo pessoal da LAL ou 
seus representantes confiáveis e 
supervisionados durante todo o 
percurso até a escola.

EQUIPE E ALOJAMENTOS 
CUIDADOSAMENTE 
SELECIONADOS
Nossas casas de família e equipe são 
cuidadosamente inspecionadas por 
sua adequação para trabalhar com 
jovens estudantes.

ANOS DE EXPERIÊNCIA
Todos os anos, nós cuidamos de 
milhares de jovens estudantes de 
todo o mundo! Todas as nossas 
escolas são credenciadas por 
organizações nacionais de validação.

SUPORTE 24 HORAS
Devido à nossa alta proporção entre 
equipe e alunos, nós somos capazes 
de prestar cuidados 24 horas e 
suporte a todos os nossos jovens 
alunos ao longo de sua estadia.

SEGURANÇA E BEM-ESTAR
Nossa prioridade é a segurança e o 
bem-estar dos nossos alunos. Temos 
uma equipe de bem-estar em todas 
as nossas escolas que asseguram que 
nossos alunos estejam sempre felizes.

PLANO DE SAÚDE
Nossos pacotes de Inglês nas Férias e 
Escola de Verão no Reino Unido, EUA 
e África do Sul incluem seguro de 
saúde gratuito como padrão.

24 hora care and support

Embarques e traslados supervisionados de aeroporto
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FILIAÇÃO E ASSOCIAÇÕES
Inglaterra Malta África do Sul EUA

POR QUE A LAL

Nossos professores são treinados, 
apoiados e falantes nativos ou 
seguem o padrão de falante 
nativo. Eles são recrutados 
pelo seu interesse, energia e 
entusiasmo, ministrando aulas 
atraentes e motivacionais para 
todos os jovens estudantes.

ENSINO 
de qualidade

lalschools.com
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44
LAL Young Learner Course Book | Elementary

UNIT OBJECTIVES:

• To talk about leisure activities

• To use adverbs of frequency

• To read for specifi c information

UNIT 14

1
a player

a an organised game of sport.

2
a team

b an area of ground/fi eld used for playing games, e.g. football, hockey.

3
a match

c a special piece of metal/wood used to hit a ball (cricket, baseball…)

4
a pitch

d a group of sportsmen/women who play together, e.g. six ice hockey players.

5
a bat

e someone who plays a sport.

6
goal

f when many sports people/ teams play together to see who wins and is the best.

7 a competition
g place where a player puts the ball to score in a game.

26

1 Playing the game

a) Tell your group about sports you enjoy.

c) Match each word about sport on the left with its defi nition

Notes

b) Match these verbs with the actions in the pictures

1. to kick
2. to hit

3. to score
4. to throw

5. to dive

Sports

44
Round the World | Elementary A1 

27

c) Pets at HomeAsk your partner the questions.
• Do you have any pets at home?
• What is your favourite animal?
• Imagine you are an animal. Which animal are you?

between

2 Where?

past
over

under across
next to

near/close to

Prepositions of Movement

___________ the river ___________ the trees ___________ the grey car ___________ grey car

___________ the wall ___________ the bridge ___________ the cloud

Match the prepositions to the pictures of the yellow car.

The car is going 
through the arch:     
 what else could it 
go through?

through

N________

S________

E________

W________

Notes

1
2

3

4
5

6
7

UNIT OBJECTIVES:

• To describe my family 

• To draw my family tree

• To understand and use the 

present simple

a) My top six

Think of six things, people or places 

that are important to you and draw 

a picture to show each of these. For 

example, if you like music, you can 

draw an iPod, if you are from Paris, 

you can draw the Eiffel Tower, etc.

b) Guess the picture 

Now work with your partner and try 

to guess what each of your partner's 

pictures mean.

c) Family vocabulary

Put the words below into the table. 

One of them is different, why?

26

Female
Male

1.  

Father

Grandmother
2.  

3.  

Son

Sister
4.  

5.  

Uncle

Niece
6.  

d) My family tree

Draw your family tree. Include your 

parents, grandparents, brothers, 

sisters, nephews, nieces, aunts, uncles 

and cousins.

Work in pairs. Ask your partner about 

his/her family, ask the following 

questions: 

• Do you have any …?  

• How many ... do you have?  

• What’s your ...'s name?

brothers  aunts  sisters 

uncles  cousins  

nieces nephews

Which of your family members are you 

closest to?

Aunt
Nephew Brother

Cousin Daughter

Grandfather
Mother

1  My family

Notes

UNIT 1

Family & Friends

A LAL escreve seus próprios livros de 
curso para jovens alunos. Desenvolvido 
especificamente para os alunos mais 
jovens, os livros apresentam conteúdo 
moderno e estimulante, utilizando uma 
variedade de métodos para garantir a 
rápida progressão.
 
Há cinco níveis, Elementar, Pré-
Intermediário, Intermediário, 
Intermediário Superior e Avançado. 
 
As aulas são baseadas na comunicação 
convencional e na realização de 
projetos, maximinizando a experiência 
de aprendizagem do aluno.
 
Temos também uma nova adição aos 
nossos livros didáticos para os nossos 
alunos mais jovens, projetado para 
incluir temas e materiais adequados à 
sua idade e níveis mais baixos de inglês.

LIVRO DE CURSO
Temos nosso próprio

NAME:

NAME:

NAM
E:

NAME:NAME:

facebook.com/lalschoolslalschools.com

Materiais modernos e estimulantesCinco níveis para diferentes habilidades

Desenvolvido para atrair jovens estudantes
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ESCOLAS RESIDENCIAIS
O Reino Unido oferece uma 
experiência tradicional de verão 
para os nossos jovens estudantes. 
Nossas escolas residenciais privadas 
garantem que os alunos estejam 
ocupados o tempo todo em um 
ambiente seguro e totalmente 
supervisionado.

LOCAIS SEGUROS
Nossas escolas estão localizadas 
em zonas tranquilas, seguras e 
possuem altos níveis de supervisão 
para nossos alunos mais jovens. 
Há muitas atrações e locais de 
interesse para que nossos alunos 
mais jovens explorem e participem 
de aventuras com seus amigos.

APRENDIZAGEM CHEIA 
DE DIVERSÃO
Nossos cursos são projetados 
para serem agradáveis, bem 
como educacionais, já que a 
aprendizagem deve ser divertida. 
Nossos professores entusiasmados 
utilizam jogos e atividades para 
deixar as aulas mais atraentes para 
os nossos alunos mais jovens.

JOVENS ESTUDANTES 

Participe de aventuras Escolas totalmente supervisionadas Aprenda enquanto se diverte

Programas 
cuidadosamente 

desenvolvidos 
para os nossos 

jovens estudantes.

Cursos repletos de diversão para
idades

7-12

lalschools.com

POR QUE A LAL
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EXPERIÊNCIA UNIVERSITÁRIA
Nossos campus universitários das 
Escolas de Verão são projetados 
para estudantes adolescentes 
mais velhos, que irão vivenciar um 
campus universitário, mas com a 
segurança adicional de um ambiente 
supervisionado.

EXPLORE O MUNDO
Com um grande número de destinos 
emocionantes para explorar, os 
alunos terão muita diversão em 
descobrir novos lugares e aprender 
sobre as diferentes culturas com 
seus amigos.

PERSPECTIVAS FUTURAS
As aulas estimulantes dadas pelos 
nossos professores qualificados 
permitirão que nossos alunos se 
comuniquem em inglês e ganhem 
confiança. Essas habilidades podem 
se tornar um trampolim para o seu 
futuro, ajudando-os a progredir para 
o ensino superior.

OS ALUNOS ADOLESCENTES

Explore o mundo com os seus amigos Viva o estilo de vida do campus Melhore sua educação futura

Experiências inesquecíveis para idades
12-18

facebook.com/lalschoolslalschools.com
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CASA DE FAMÍLIA
Ficar na casa de um anfitrião é uma 
ótima maneira de descobrir o estilo de 
vida local, e praticar o inglês aprendido 
em suas aulas. Os anfitriões oferecem 
café da manhã e quartos com banheiro 
compartilhado. Na maioria das escolas, 
os anfitriões também irão fornecer 
lanches e jantares. Em Berkhamsted e 
St Mary's os anfitriões oferecem almoço 
e jantar duas vezes por semana, nos 
demais dias da semana os alunos irão 
almoçar e jantar na escola. Os alunos da 
Berkhamsted têm a opção de passar o 
dia de domingo com seus anfitriões.

Escolha de

RESIDÊNCIA EM 
INTERNATO
Todas as acomodações residenciais 
são compostas por casas da LAL. 
Meninos e meninas ficam em casas 
separadas, em quartos individuais 
ou compartilhados.

RESIDÊNCIA NO LOCAL
Nossa residência no local da 
escola da Cidade do Cabo tem 
supervisão e segurança 24 horas 
para proporcionar um ambiente 
seguro para os nossos jovens 
aprendizes. Os estudantes ficam 
em quartos compartilhados com 
banheiros compartilhados.

ACOMODAÇÃO

lalschools.com

Quartos compartilhados ou individuais

Agradáveis Casas de FamíliaExperimente quartos em padrão típico de universidade

RESIDÊNCIA 
UNIVERSITÁRIA
Nossas residências universitárias 
são totalmente supervisionadas 
com quartos individuais ou 
compartilhados. Algumas 
residências têm áreas comuns, 
onde os alunos podem relaxar e 
socializar com seus amigos.

RESIDÊNCIAS CLUB & CENTRO
Em Malta, ambas residências, Clube 
e Centro, estão a beira-mar. e 
possuem quartos climatizados quartos 
climatizados compartilhados, com 
banheiro privativo. São muito seguras e 
oferecem um agradável clima de férias 
para os nossos alunos.

A minha minha casa de família 
são os melhores anfitriões que 

já conheci. A minha mãe de 
intercâmbio foi muito gentil, 
acho que ela poderia ser uma 

chef porque suas refeições 
eram deliciosas. 

Ruengrongsorakrai Supachot

POR QUE A LAL
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instalações de lazer 
e de aprendizagem
SALAS DE AULA MODERNAS
Temos salas de aula arejadas e claras 
em todas as nossas escolas, o ambiente 
perfeito para estudar.

facebook.com/lalschoolslalschools.com

Quadras de tênis na escola St SwithunMuitas das nossas escolas têm piscinas

TERRENO DA ESCOLA
A maioria de nossas escolas têm áreas 
ao ar livre e salas comuns para sentar e 
relaxar com os amigos.

INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
Todas as nossas escolas de verão têm 
uma variedade de instalações esportivas, 
incluindo piscinas, quadras de tênis, 
campos e quadras esportivas.

Salas de aula claras e arejadas na LAL Torbay

Os alunos podem 
desfrutar de muitas 

das excelentes 
instalações em 
nossas escolas.

EXCELENTES 
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 FAÇA UM UPGRADE NO SEU CURSO
Melhore a sua experiência

lalschools.com

DIRECTOR'S CUT
Pratique suas habilidades 
de diretor de cinema! 
Escreva, execute, filme e 
edite um curta-metragem 
utilizando técnicas e 
habilidades profissionais.

Disponível em: Berkhamsted

OUTDOOR ACTION
Seja um aventureiro e 
desfrute de muita diversão 
ao ar livre, com atividades 
extras, como surf, 
canoagem, tiro com arco e 
muito mais!

Disponível em: Tavistock

SAFARI VIDA SELVAGEM 
E AVENTURA
Aproveite ao máximo o seu 
tempo na África do Sul, e 
experimente uma grande 
variedade de atividades e 
passeios.

Disponível em: Cidade do 
Cabo

HARRY POTTER 
ESTÚDIO
Veja os bastidores e 
explore os cenários e 
adereços mágicos de 
Harry Potter.

Disponível em: Berkhamsted, 
London, Winchester

LONDON FINALE
Termine a sua visita 
à Inglaterra com um 
pernoite e turismo em 
Londres, veja todos os 
locais famosos ao redor 
da capital.

Disponível em: Tavistock

Veja as pedras mágicas 
em Salisbury Plains e a 
távola redonda do Rei 
Arthur em Winchester 
Grande Hall.

Disponível em: Tavistock

CLICK
Aprenda novas técnicas 
de câmera para que 
você possa mostrar aos 
seus amigos as imagens 
que irão deixá-los sem 
palavras.

Disponível em: Berkhamsted

TÁVOLA REDONDA 
DO REI ARTHUR E 
STONEHENGETermine a sua viagem com 

uma estadia de duas noites 
em Londres. Visite o Harry 
Potter Studios e explore os 
famosos pontos turísticos 
de Londres.

Disponível em: Tavistock

LONDON FINALE 
& HARRY POTTER

POR QUE A LAL
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MERGULHO
Podemos organizar um 
curso de mergulho em 
mar aberto ou PADI 
avançado para que os 
alunos possam desfrutar 
das águas em torno de 
Malta.

Disponível em: Malta

facebook.com/lalschoolslalschools.com

ANDE A CAVALO
Aulas de equitação 
ministradas por 
instrutores profissionais. 
Todos os níveis de 
experiência são bem-
vindos.

Disponível em: Tavistock

GAME, SET & 
MATCH
Receba aulas de tênis com 
treinadores qualificados 
e faça uma excursão pela 
casa do tênis, Wimbledon.

Disponível em: Winchester

GOAL
Receba treinamento de 
futebol especializado e 
instruções de treinadores 
qualificados. Uma viagem 
a um estádio famoso 
também está incluída.

Disponível em: Winchester

LET'S DANCE
Aprenda novos passos e 
faça novos amigos com 
o nosso curso de dança, 
incluindo uma performance 
semanal e apresentação de 
suas novas habilidades.

Disponível em: Winchester

Uma excursão durante 
a noite para Universal 
Islands of Adventure e a 
Universal Studios. (A entrada 
para qualquer um dos 5 parques 
temáticos da Disney só está 
disponível com uma taxa extra).

Disponível em: Fort 
Lauderdale, Boca Raton

CATARATAS DO 
NIÁGARA
Desfrute de um cruzeiro 
turístico nas Cataratas do 
Niágara no Canadá, com 
um pernoite. 

Disponível em: Nova Iorque

SLAM DUNK
Incríveis aulas de 
basquete com os de 
basquete com os famosos 
Fighting Knights da 
Universidade Lynn.

Disponível em: Boca Raton

FINAL DE SEMANA 
EM ORLANDO
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Nossos programas
Nossos programas para Jovens Estudantes 
foram projetados para integrar aulas e 
atividades em uma experiência cultural 
única de língua inglesa.

NOSSOS PROGRAMAS
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VACATION ENGLISH
Nosso programa de Inglês de férias 
foi desenvolvido como um curso 
de curta duração, permitindo que 
os alunos desenvolvam o seu inglês 
com famílias locais e estudantes de 
outros países. Algumas lições serão 
baseadas em passeios e atividades 
locais, ensinando os alunos sobre 
a cultura enquanto incentiva o 
desenvolvimento de suas habilidades 
de comunicação em inglês.

Disponível em: Torbay

SUMMER SCHOOL
Nossos cursos de verão oferecem a 
oportunidade para que os alunos 
façam uma imersão total na vida 
da escola. Cada escola tem uma 
programação cheia de atividades 
com aulas de manhã, o dia todo ou 
excursões ao meio do dia e atividades 
à tarde ou à noite. Os estudantes 
podem praticar o seu inglês com 
amigos de muitos países ao redor do 
mundo. 
Disponível em: Brighton, Berkhamsted, London, 
Tavistock, Winchester, Boca Raton, Nova Iorque

VACATION ENGLISH PLUS
O curso Inglês de Férias Plus oferece 
atividades noturnas extras além do 
nosso programa de inglês. Além 
das aulas, ele inclui um programa 
social durante o dia, em seis dias, 
em todas as escolas. Ele também 
inclui atividades em cinco noites por 
semana no IELS Malta, quatro noites 
na LAL Cidade do Cabo e três noites 
na LAL Torbay.

Disponível em: Torbay, Malta, Cidade do 
Cabo

facebook.com/lalschoolslalschools.com

MANHÃ TARDE NOITE 

DOM Chegadas e partidas

SEG                                          Indução Tour pela 
escola

Atividades

TER                                          

Lições
Excursão ao 
meio do dia 
/ Atividades

QUA                                          

QUI

SEX                                          

SÁBADO Excursão de dia inteiro

EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO

Livro do curso e as lições com base em projetos

Um grande equilíbrio entre idioma e lazer Lições baseadas em viagens locais e atividades Atividades noturnas extras

Horário da aula Tamanho máximo da classe
Manhãs/tardes 15 alunos
Aulas/semana Duração do curso

Horas: 15 1-4 semanas

VISÃO GERAL
Nós nos concentramos no 
desenvolvimento de habilidades de 
comunicação, usando uma variedade 
de métodos, tarefas e atividades através 
de aulas baseadas no livro de curso e 
projetos. As ligações entre as aulas e 
o programa de lazer garantem que os 
alunos coloquem o seu inglês em prática 
em contextos reais.
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DAY PROGRAMME
(PROGRAMA DURANTE O DIA)  
Nossos programas populares 
também estão disponíveis sem 
alojamento, o que é ideal para 
crianças que estão de férias com 
suas famílias. Estes programas 
variam entre aula particular e o 
programa completo de atividades.
Disponível em: Torbay, Brighton, 
Berkhamsted, London, Tavistock, Winchester, 
Malta, Cidade do Cabo, Fort Lauderdale, 
Boca Raton, Nova Iorque, Boston

TWO-CENTRE COURSE
(CURSO EM DOIS CENTROS) 
Nos EUA e Reino Unido, os alunos 
podem experimentar duas escolas 
em um país durante a sua estadia. É 
uma ótima maneira de descobrir dois 
lugares diferentes.

Encontre uma combinação que seja 
ideal para você.
Escolha entre duas das nossas escolas norte-
americanas ou entre duas ou mais das nossas 
escolas do Reino Unido: EUA: Fort Lauderdale, 
Boca Raton, Nova Iorque, Boston. UK: Torbay, 
Brighton, Berkhamsted, London, Tavistock, 
Winchester

TRAVELLING CLASSROOM
(SALA DE AULA ITINERANTE)  
Pratique o seu inglês em uma praia 
ou em plena vista de uma manada 
de elefantes. Nosso guia qualificado 
levará os alunos a cada nova 
aventura e os ensinarão sobre a área 
local.

Há sete aulas de inglês formais 
durante o curso e um professor 
experiente da LAL estará sempre 
disponível.

Disponível em: Cidade do Cabo

lalschools.com

ENGLISH IN PRACTICE
Neste curso, os alunos aprendem a 
usar o inglês em situações reais em 
um país de língua inglesa, enquanto 
experimentam a vida diária na América 
e interagem com o mundo ao seu 
redor. Ele consiste em uma série de 
tarefas que variam de questionários e 
pesquisas para atividades de coleta de 
informação.

Disponível em: Fort Lauderdale, Boston

SUMMER CAMP
O programa de Acampamento de Verão 
foi cuidadosamente projetado tendo os 
alunos mais jovens em mente. As aulas 
são projetadas para fornecer uma base 
sólida nas habilidades básicas de inglês 
através de métodos de aprendizagem 
convencionais e atividades, bem como 
através de movimento, imagens, 
histórias, canções, jogos e seus 
arredores.

Disponível em: Malta

Duplique o seu divertimento com a LAL Flexibilidade para as famílias Experiência única de vida

ABITUR
Este curso destina-se a dar uma visão 
geral do trabalho necessário para o 
exame de Abitur (um conjunto de 
exames realizados no último ano da 
escola secundária na Alemanha).

Disponível em: Torbay, Brighton

NOSSOS PROGRAMAS



17Cursos LAL Jovens Estudantes 2017facebook.com/lalschoolslalschools.com

PRIVATE TUITION
(AULAS PARTICULARES) 
Os alunos terão a atenção única 
de seu professor em um ambiente 
descontraído, agradável e as 
lições individuais irão fornecer a 
progressão rápida e eficaz das suas 
habilidades na língua inglesa.

Disponível em: Brighton, Berkhamsted, 
London, Tavistock, Winchester, Fort 
Lauderdale, Boca Raton, Nova Iorque, 
Boston

INTENSIVE ENGLISH
(INGLÊS INTENSIVO)
Em salas de até 10 alunos, as aulas 
são adaptadas para as necessidades 
de cada um, permitindo que eles 
desenvolvam as suas competências 
linguísticas ainda mais.

Disponível em: Brighton, Berkhamsted, 
Tavistock, Winchester

ACADEMIC STUDY SKILLS
(HABILIDADES DE ESTUDO ACADÊMICO) 
Os estudantes que fazem este curso 
adquirem as habilidades extras 
de estudo de que precisam para 
ajudá-los no ensino superior. São 
aulas de 4.5 horas por semana, que 
incluem ajuda com as habilidades 
de referências e pesquisa.

Disponível em: Brighton

SUMMER SCHOOL 
ENGLISH EXTRA
Para uma máxima experiência 
de aprendizagem, o Inglês Extra 
acrescenta quatro aulas ao 
programa Escola de Verão. É 
obrigatório para os alunos que 
necessitam de um visto F-1.

Disponível em: Boca Raton, Nova Iorque

EXTRAS ACADÊMICOS

Aulas particulares Maximize a sua experiência de aprendizagem

CULTURA BRITÂNICA & ESTILO DE VIDA
Cursos Preparatórios 

Horário da aula Tamanho máximo da classe

Manhãs/tardes 15 alunos

Aulas/semana Duração do curso

Horas: 15 3 semanas

CURRÍCULO
• Quem são os britânicos?
• Escola e Educação
• Esta é a Grã-Bretanha
• Esporte e Lazer 
• Inglês para a Inglaterra
• Projeto de trabalho
• Tutoriais individuais
• Suporte EAP
• Teste de Revisão Semanal

O Curso Preparatório da LAL, Cultura Britânica e Estilo de 
Vida, irá ajudar o aluno a assimilar a cultura e o modo de 
aprendizagem esperados no sistema de ensino do Reino Unido.

Por quê? 
Os estudantes que vêm para O Reino 
Unido muitas vezes vivem um choque 
cultural. Este curso visa preparar o 
estudante para o sistema educacional e a 
cultura britânica.
 
Quem? 
O curso é destinado aos estudantes que: 
tenham interesse na cultura britânica, 
tenham sido aceitos por qualquer escola 
particular ou do Estado e que não estão 
familiarizados com muitos aspectos do 
estilo de vida ou sistema educacional 
britânicos.
 
Quando? 
O curso terá a duração de três semanas 
antes do início do ano letivo secundário 
no Reino Unido.

Disponível em: Torbay, Londonesportes e lazer

Um típico internato britânico
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INGLATERRA 

INGLATERRA
Há um melhor lugar para se aprender 
Inglês do que na própria Inglaterra?  
Cheia de história e cultura, há muito o 
que explorar enquanto aprende a língua 
nativa do país. Todas as nossas escolas 
estão localizadas em lugares pitorescos 
pelo Reino Unido. Você pode escolher 
cidades do litoral, belas paisagens, ou 
escolas próximas à capital vibrante de 
Londres.

lalschools.com
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Torbay

Tavistock

Winchester

London

Berkhamsted

BrightonExeter

Stansted
Luton

Gatwick

Heathrow

Dartmoor

• Stonehenge

Bristol

Portsmouth •

• Oxford

• Bath

• Eden 
Project

Cardiff •

INGLATERRA

WALES

A Inglaterra é o lar natural do idioma 
inglês

Experimente os internatos ingleses 
tradicionais e universidades 

Saiba mais sobre a cultura e a história 
britânica

APRENDER INGLÊS NO REINO UNIDO
razões para

  Fuso horário 
GMT/GMT+1

Moeda 
Libra esterlina (£ GBP)

Idioma Principal 
Inglês

Principais aeroportos 
LHR, EXT, BRS, LGW, LTN, 
STN

IMPORTANTE SABER 

English Channel

68%  Europa Ocidental

14%  Europa Oriental

10%  Europa Central

2% América Central/América do Sul

2% Oriente Médio/África

4% Ásia

MIX DE NACIONALIDADES

facebook.com/lalschoolslalschools.com

• Cambridge
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INGLATERRA | Torbay

lalschools.com/torbay-yl

LAL Torbay
A LAL Torbay está localizada em uma 
bela estância britânica a beira-mar. Há 
longas praias, parques de diversões, um 
zoológico e um parque aquático, todos 
a uma curta distância da escola, perfeito 
para jovens estudantes.

IDADE 10-17 
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DESTAQUES DE LAZER

Vacation English (10-17)
Atividades diurnas e excursões diariamente (exceto domingos)

Casa de família

9 abril - 7 maio, 4 junho - 10 set., 1 out. - 5 nov.

Vacation English Plus (13-17)
Atividades diurnas e excursões diariamente (exceto domingos), mais 
três atividades noturnas por semana

Casa de família

25 junho - 20 agosto

Abitur (16+)
Casa de família

9 abril - 7 maio, 4 junho - 10 set., 1 out. - 5 nov.

Day Programme
Tuition only, Vacation English or Vacation English Plus

Sem alojamento

9 abril - 7 maio, 4 junho - 10 set., 1 out. - 5 nov.

Two Centre Course
Escolha entre duas das nossas escolas do Reino Unido (veja a lista de 
preços para saber mais detalhes)

facebook.com/laltorbay

7 Internet sem fio gratuita

' Acesso gratuito ao computador

+ Área de descanso

Q Cafeteria da escola

{ Acesso para cadeira de rodas

G Jardim e pátio

lalschools.com/torbay-yl

PROGRAMAS

Descubra a beleza natural de Dartmoor Explore a antiga cidade de Bath

Visite o zoológico Paignton, com mais
de 2000 animais! Divirta-se no Woodlands Adventure Park

Os traslados com acompanhamento estão disponíveis aos domingos, 
a partir dos seguintes aeroportos, de e para Torbay: Exeter (EXT) 1 hora, 
Bristol (BRS) 2 horas, London Heathrow (LHR) 5 horas, Londres Gatwick 
(LGW) 6 horas, Londres Luton (LTN) 6 horas, London Stansted (STN) 6,5 
horas.

TRASLADOS

Lounge para alunos na LAL Torbay

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, pensão 
completa (exceto onde indicado), seguro de saúde, seguro de viagem 
(seguro de cancelamento não incluído para alunos de fora da UE/
EEE/Suíça), taxa de inscrição, reunião com acompanhamento para 
transferências de retorno ao Aeroporto de Heathrow, plena atividade e 
programa de excursão, certificado de participação e relatório, livro do 
curso da LAL e materiais.

instagram.com/lal.summerschools
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INGLATERRA | Berkhamsted

Berkhamsted
Berkhamsted é uma cidade histórica, 
idealmente localizada perto de 
Londres, Oxford e aeroportos. A Escola 
de Berkhamsted possui excelentes 
instalações, incluindo salas de aula 
modernas, piscina, salão de esportes e 
quadras de tênis.

lalschools.com/berkhamsted-yl

IDADE 9-17 
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DESTAQUES DE LAZER

Summer School (12-17) Junior Summer School (9-12)
Atividades diurnas e noturnas diárias, incluindo 2 excursões por semana

Residencial (2 - 4 camas ou dormitórios com 10 camas, banheiros 
compartilhados)

9 julho - 20 agosto

Summer School Homestay (12-17)
Atividades diurnas e noturnas diárias, incluindo 2 excursões por semana. 2 
noites e dia de domingo opcional com o anfitrião a cada semana.

Casa de família

9 julho - 20 agosto

Two Centre Course
Escolha entre duas das nossas escolas do Reino Unido (veja a lista de 
preços para saber mais detalhes)

7 Internet sem fio gratuita

+ Áreas comuns

1 Piscina

: Quadras de tênis, campos de    
 esportes e salão de esportes

Explore o Museu de História Natural A ilha para os aventureiros: Thorpe Park

Participe de atividades divertidas Visite a universidade mais antiga da Inglaterra
Os traslados com acompanhamento estão disponíveis aos domingos, a 
partir dos seguintes aeroportos, de e para Berkhamsted School: London 
Heathrow (LHR) 1 hora, London Gatwick (LGW) 2 horas, London Luton 
(LTN) 30 mins, London Stansted (STN) 1.5 horas, St Pancras Eurostar 
Terminus 1 hora

TRASLADOS

Sala de Jantar da Escola de Berkhamsted

Upgrades
Director’s Cut! (6 oficinas de produção de filmes e 1 excursão)

Click! Photography (4 oficinas de fotografia)

Harry Potter Studio Tour

Intensive English (3 horas por semana)

Private Tuition

facebook.com/lalberkhamstedlalschools.com/berkhamsted-yl

PROGRAMAS

instagram.com/lal.summerschools

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, pensão 
completa (exceto onde indicado), seguro de saúde, seguro de viagem 
(seguro de cancelamento não incluído para alunos de fora da UE/
EEE/Suíça), taxa de inscrição, reunião com acompanhamento para 
transferências de retorno ao Aeroporto de Heathrow, plena atividade e 
programa de excursão, certificado de participação e relatório, livro do 
curso da LAL e materiais.



24 Cursos LAL Jovens Estudantes 2017

INGLATERRA | Brighton

Brighton
A nossa vibrante Escola de Verão em 
Brighton está situada no moderno 
campus da Universidade de Sussex. 
Brighton é um dos balneários mais 
famosos da Inglaterra, cheio de história 
e cultura e com fácil acesso ao centro de 
Londres.

IDADE 12-17 

lalschools.com/brighton-yl
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DESTAQUES DE LAZER

Summer School (12-17)

Atividades diurnas e noturnas diárias, incluindo 2 excursões por semana

Residencial (1 cama, banheiro compartilhado ou suíte)

02 Jul - 13 Aug

Abitur (16+)

Residencial (1 cama, banheiro compartilhado ou suíte)

02 Jul - 13 Aug

Two Centre Course
Escolha entre duas das nossas escolas do Reino Unido (veja a lista de 
preços para saber mais detalhes)

7 Internet sem fio gratuita

+ Áreas comuns

: Quadras de tênis, campos de    
 esportes e salão de esportes

Faça uma viagem até a capital para ver os 
pontos turísticos

Visite a cidade histórica de Canterbury

Divirta-se na praia de Brighton Visite o famoso Royal Pavilion 

Os traslados com acompanhamento estão disponíveis aos domingos, a 
partir dos seguintes aeroportos, de e para Brighton: London Heathrow 
(LHR) 1 hora, London Gatwick (LGW) 2 horas, London Luton (LTN) 30 
mins, London Stansted (STN) 1.5 horas, St Pancras Eurostar Terminus 1 
hora.

TRASLADOS

Alunos na sala de aula

Upgrades

Intensive English (3 horas per week)

Private Tuition 

Academic Study Skills (4.5 horas per week)

facebook.com/lalssbrightonlalschools.com/brighton-yl

PROGRAMAS

instagram.com/lal.summerschools

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, pensão 
completa (exceto onde indicado), seguro de saúde, seguro de viagem 
(seguro de cancelamento não incluído para alunos de fora da UE/
EEE/Suíça), taxa de inscrição, reunião com acompanhamento para 
transferências de retorno ao Aeroporto de Heathrow, plena atividade e 
programa de excursão, certificado de participação e relatório, livro do 
curso da LAL e materiais.
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INGLATERRA | Londres

Londres
Nossa Escola de Verão na Universidade 
de St Mary's em Londres fica no famoso 
bairro de Richmond, a apenas meia hora 
do centro de Londres. Ela oferece aos 
jovens alunos o melhor de ambos estilos 
de vida, vila e cidade.

IDADE 12-17 

lalschools.com/london-yl
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Upgrades
London Premium Excursions Package

Harry Potter Studio Tour

Private Tuition

DESTAQUES DE LAZER

7 Internet sem fio gratuita

+ Áreas comuns

: Quadras de tênis, campos   
 esportivos, salão de esportes e  
 quadras de basquete

Veja os pontos turísticos em                    
South Bank, Londres

Ganhe cookies na Noite de Jogos da LAL

Visite uma das universidades mais famosas do 
mundo, Oxford Dance a noite toda na disco de um cruzeiro

Os traslados com acompanhamento estão disponíveis aos domingos, 
a partir dos seguintes aeroportos, de e para LAL St Mary's: London 
Heathrow (LHR) 1 hora, London Gatwick (LGW) 30 mins, London Luton 
(LTN) 2 horas, London Stansted (STN) 2 horas.

TRASLADOS

Campus moderno de St Mary's

facebook.com/lalstmaryslalschools.com/london-yl

Summer School (12-17)
Atividades diurnas e noturnas diárias, incluindo 5 excursões por semana

Residencial (1 cama, banheiro compartilhado ou suíte)

02 julho - 20 agosto

Summer School Homestay (15-17)
Atividades diurnas e noturnas diárias, incluindo 5 excursões e 2 noites 
(com jantar) com o anfitrião por semana

Casa de família

02 julho - 20 agosto

Day Programas
Tuition only, Day Programme or Full-day Programme

Sem alojamento

02 julho - 20 agosto

Two Centre Course
Escolha entre duas das nossas escolas do Reino Unido (veja a lista de 
preços para saber mais detalhes)

PROGRAMAS

instagram.com/lal.summerschools

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, pensão 
completa (exceto onde indicado), seguro de saúde, seguro de viagem 
(seguro de cancelamento não incluído para alunos de fora da UE/
EEE/Suíça), taxa de inscrição, reunião com acompanhamento para 
transferências de retorno ao Aeroporto de Heathrow, plena atividade e 
programa de excursão, certificado de participação e relatório, livro do 
curso da LAL e materiais.
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INGLATERRA | Tavistock

Tavistock
Mount Kelly fica entre vastos e lindos 
jardins, localizado na região da pitoresca 
cidade de Tavistock, próximo ao Parque 
Nacional de Dartmoor. Uma ótima escola 
para diversão, aprendizagem e aventura 
ao ar livre.

IDADE 7-16 

lalschools.com/tavistock-yl
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DESTAQUES DE LAZER

7 Internet sem fio gratuita

+ Áreas comuns

 Sala de Arte

1 Piscina

: Quadras de tênis, campos   
 esportivos, quadras de squash e  
 salão de esportes

Visite Plymouth, a cidade oceano da 
Grã-Bretanha

Explore as ruínas do castelo em Tintagel

Experimente fazer escalada, caiaque ou 
construir uma jangada Veja a távola redonda do Rei Arthur

Os traslados com acompanhamento estão disponíveis às quartas-feiras, 
a partir dos seguintes aeroportos, de e para Mount Kelly:  London 
Heathrow (LHR) 5 horas, London Gatwick (LGW) 6 horas, London Luton 
(LTN) 6 horas, London Stansted (STN) 6.5 horas, Bristol (BRS) 2.5 horas, 
Exeter (EXT) 1 hora, St Pancras Eurostar Terminus 6 horas.

TRASLADOS

Um colégio tradicional

Summer School (13-16) Junior Summer School (7-12)

Atividades diurnas e noturnas diárias, incluindo 2 excursões por semana

Residencial

12 julho - 23 agosto

Two Centre Course
Escolha entre duas das nossas escolas do Reino Unido (veja a lista de 
preços para saber mais detalhes)

Upgrades

Outdoor Action! (4 sessões de aventura adicionais)

Arthur's Round Table & Stonehenge

Intensive English (3 horas por semana)

Private Tuition 

London Finale (1 noite)

London Finale & Harry Potter Studio Tour (2 noites)

Horse Riding

facebook.com/laltavistocklalschools.com/tavistock-yl

PROGRAMAS

instagram.com/lal.summerschools

Nova excursão opcional para 2017

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, pensão 
completa (exceto onde indicado), seguro de saúde, seguro de viagem 
(seguro de cancelamento não incluído para alunos de fora da UE/
EEE/Suíça), taxa de inscrição, reunião com acompanhamento para 
transferências de retorno ao Aeroporto de Heathrow, plena atividade e 
programa de excursão, certificado de participação e relatório, livro do 
curso da LAL e materiais.
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INGLATERRA | Winchester

Winchester
A Escola de St Swithun's é 
constantemente citada como uma 
das melhores escolas particulares na  
Inglaterra. A escola está localizada na 
cidade histórica de Winchester, rodeada 
por belas paisagens e perto da costa sul e 
Londres.

IDADE 9-17 

lalschools.com/winchester-yl
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DESTAQUES DE LAZER

7 Internet sem fio gratuita

+ Áreas comuns

1 Piscina

 Sala de Arte

: Quadras de tênis, campos de    
   esportes e salão de esportes

Divirta-se no Thorpe Park Veja o magnífico Palácio de Buckingham

Faça um cruzeiro ao longo do rio Tâmisa Desfrute de um mergulho relaxante

Os traslados com acompanhamento estão disponíveis às segundas-
feiras, a partir dos seguintes aeroportos, de e para St Swithun de: 
London Heathrow (LHR) 1 hora, London Gatwick (LGW) 1.5 horas, London 
Luton (LTN) 2 horas, London Stansted (STN) 2 horas, St Pancras Eurostar 
Terminus 1.5 horas.

TRASLADOS

Sala de aula na escola de St Swithun's

Summer School (13-17) Junior Summer School (9-12)

Atividades diurnas e noturnas diárias, incluindo 2 excursões por semana

Residencial (1 cama ou dormitórios com 4 camas, banheiro 
compartilhado)

10 julho - 07 agosto

Two Centre Course
Escolhe entre duas das nossas escolas do Reino Unido (veja a lista de 
preços para saber mais detalhes)

Upgrades

Game, Set & Match! (Treinador de tênis profissional)

Goal! (Treinador de futebol profissional)

Let's Dance! (Aulas de dança)

Harry Potter Studio Tour

Intensive English (3 horas por semana)

Private Tuition

facebook.com/lalwinchesterlalschools.com/winchester-yl

PROGRAMAS

instagram.com/lal.summerschools

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, pensão 
completa (exceto onde indicado), seguro de saúde, seguro de viagem 
(seguro de cancelamento não incluído para alunos de fora da UE/
EEE/Suíça), taxa de inscrição, reunião com acompanhamento para 
transferências de retorno ao Aeroporto de Heathrow, plena atividade e 
programa de excursão, certificado de participação e relatório, livro do 
curso da LAL e materiais.
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MALTA

Aprenda inglês em uma bela ilha no 
coração do Mediterrâneo, ao sul da Itália. 
Aproveite o sol e o estilo de vida, em um 
país onde o inglês é a língua oficial.

MALTA

lalschools.com
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O inglês é a língua oficial em Malta

Malta é um lugar muito seguro para 
estudar Há muito o que fazer em Malta, tanto na terra como no mar

MIX DE NACIONALIDADES

APRENDER INGLÊS EM MALTA
razões para

  Fuso horário 
GMT+1/GMT+2

Moeda 
Euro (€ EUR)

Idioma Principal 
Inglês, Maltese

Principais aeroportos 
MLA

IMPORTANTE SABER 

Luqa Airport

• Gozo

IELS Malta

• Valletta

Mediterranean
Sea

• Mdina

facebook.com/lalschoolslalschools.com

42% Europa Ocidental

21% Europa Oriental

25% Europa Central

2% América Central/América do Sul

1% Oriente Médio/África

6% Ásia

MALTA
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MALTA | Sliema

Malta
A nossa escola para Jovens Estudantes 
está situada perto da The Strand, na 
popular cidade costeira de Sliema. A 
escola tem um salão aberto e recepção, 
salas de aula claras e arejadas e um 
grande pátio onde os estudantes podem 
se encontrar com os amigos. 

IDADE 13-17 

lalschools.com/malta-yl
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DESTAQUES DE LAZER

Participe de uma noite de caça ao tesouro Divirta-se no parque aquático

Uma noite cheia de música, dança e diversão Visite a bela Gruta Azul

Os traslados de retorno do Aeroporto Internacional de Malta estão 
incluídas quando você reserva um pacote com alojamento.

TRASLADOS

Sala de aula na IELS Malta

Upgrades

PADI Open Water 4-5 days

PADI Advanced 3 days

IELS Maltalalschools.com/malta-yl

PROGRAMAS

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, 
pensão completa (exceto onde indicado), taxa de inscrição, reunião 
com acompanhamento para transferências de retorno (exceto onde 
indicado), plena atividade e programa de excursão, acesso à Internet 
na escola, certificado de participação e relatório, livro do curso da LAL e 
materiais, cartão de desconto do aluno, camiseta IELS.

Vacation English Plus 

Atividades diárias, durante o dia e a noite e programa de excursão

Casa de família (13+)
01  – 23 abril, 03 – 17 junho , 17 junho – 10 set., 07 out. – 05 nov.

Centre & Club Residence accommodation
17 junho – 10 set

Day Programme
Atividades diárias, durante o dia e a noite e programa de excursão 
(sem alojamento, transporte para o aeroporto opcional)

01  – 23 abril, 03 – 17 junho , 17 junho – 10 set., 07 out. – 05 nov.

+ Área de descanso

{ Acesso para cadeira de rodas

G Terraço ao ar livre

7 Internet sem fio gratuita
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MALTA | Sliema

Junior Summer Camp
O nosso Programa de Acampamento de 
Verão foi cuidadosamente projetado para 
que alunos muito jovens desfrutem de 
uma experiência de aprendizagem cheia 
de diversão em um ambiente seguro e 
supervisionado.

IDADE 8-12 
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DESTAQUES DE LAZER

Participe de jogos e competições Ande pelas ruas misteriosas do 'The Silent City'

Veja falcoeiros fazendo pássaros 
magníficos voarem

Desfrute de um cruzeiro ao redor                 
do Grand Harbour

TRASLADOS

Aula do Acampamento de Verão

PROGRAMAS
Summer Camp English 

Atividades diárias, durante o dia e a noite e programa de excursão

Club residence accommodation

08 julho – 20 agosto

Day Programme
Atividades diárias, durante o dia e a noite e programa de excursão
(sem alojamento, transporte para o aeroporto opcional)

08 julho – 20 agosto

+ Área de descanso

{ Acesso para cadeira de rodas

G Terraço ao ar livre

7 Internet sem fio gratuita

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, 
pensão completa (exceto onde indicado), taxa de inscrição, reunião 
com acompanhamento para transferências de retorno (exceto onde 
indicado), plena atividade e programa de excursão, acesso à Internet 
na escola, certificado de participação e relatório, livro do curso da LAL e 
materiais, cartão de desconto do aluno, camiseta IELS.

Os traslados de retorno do Aeroporto Internacional de Malta estão 
incluídas quando você reserva um pacote com alojamento.
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ÁFRICA DO SUL

Há muito para explorar e descobrir na 
África do Sul, desde animais selvagens e 
montanhas até belas praias. Com o inglês 
sendo falado em todos os lugares, é fácil 
aprender a língua ao longo do caminho.

ÁFRICA 
DO SUL

lalschools.com
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Estude inglês em um ambiente 
descontraído e multicultural

Relaxe e se divirta com os amigos em uma 
das melhores cidades de praia do mundo Explore a África e veja animais selvagens, como zebras, elefantes e leões

42% Europa Ocidental

1%  Europa Oriental

2%  Europa Central

6% América Central/América do Sul

48% Oriente Médio/África

1% Ásia

MIX DE NACIONALIDADES LAL Cidade do Cabo

Cape Town 
International 

AirportTable Mountain
National Park

• Cidade do 
Cabo City Centre

• V&A 
Waterfront

• Kirstenbosch
Botanical Gardens

• Camps Bay

• Signal Hill

• Canal Walk
Shopping 

Centre• Sea Point

NA ÁFRICA DO SUL
razões para aprender inglês

  Fuso horário 
GMT+2

Moeda 
South African Rand (ZAR)

Idioma Principal 
Inglês, Afrikaans, 
isiXhosa

Principais aeroportos 
CPT

IMPORTANTE SABER 

facebook.com/lalschoolslalschools.com

Cidade do Cabo
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ÁFRICA DO SUL | Cidade do Cabo

Cidade do Cabo
Cidade do Cabo é uma cidade incrível 
e nosso centro é a base perfeita para 
descobrir a vida selvagem única e a 
cultura da África do Sul. A escola está 
localizada perto do centro da cidade, da 
Table Mountain e de várias praias.

IDADE 13-17 

lalschools.com/capetown-yl
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DESTAQUES DE LAZER

7 Internet sem fio gratuita

+ Lounge & área de entretenimento

N Piscina

G Jardim

Q Bebidas quentes e lanches

\ Livraria e biblioteca

Veja o rei dos felinos no parque leão Pegue algumas ondas ou relaxe na praia

Experimente atrações emocionantes em 
Ratanga Junction

Aprenda a tocar tambores
africanos tradicionais

Os traslados de retorno do Cape Town International Airport (CPT) estão 
incluídas no preço do pacote Inglês de Férias.

TRASLADOS

Fique com os amigos no jardim

Vacation English Plus (13-17)
Programa diário incluindo 6 excursões diurnas e 4 atividades 
noturnas por semana

Residência no local

01 jan. - 26 fev., 02 julho - 27 agosto

Day Programme

Tuition only, Vacation English, Vacation English Plus

Sem alojamento

01 jan. - 26 fev., 02 julho - 27 agosto

Travelling Classroom (age 15-17)

Lições combinadas e programa de safari

10 - 16 julho

facebook.com/lalcapetownlalschools.com/capetown-yl

PROGRAMAS

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, pensão 
completa (exceto para o Programa Dia), seguro de saúde (exceto para 
o Programa Dia), taxa de inscrição, reunião com acompanhamento 
para transferências de retorno (exceto para Programa Dia e Sala de 
Aula Itinerante), plena atividade e programa de excursão (exceto onde 
indicado), certificado de participação, livro do curso da LAL e materiais.

instagram.com/lal.capetown
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EUA
Os EUA realmente têm tudo, de cidades 
movimentadas e vibrantes como Nova 
Iorque e Boston até as praias ensolaradas 
e palmeiras de Fort Lauderdale e Boca 
Raton. Estudar Inglês com a LAL é a 
melhor maneira de realmente vivenciar a 
América.

EUA

lalschools.com
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Experimente o verdadeiro estilo de vida 
americano

Crie as memórias que durarão a vida 
inteira em locais mundialmente famosos

Há tantas coisas interessantes para ver e 
fazer nos EUA

APRENDER INGLÊS NOS EUA
razões para

  Fuso horário 
GMT-5/GMT-4

Moeda 
US Dollars ($)

Idioma Principal 
Inglês

Principais aeroportos 
FLL, MIA, JFK, LGA, EWR, 
BOS

65% Europa Ocidental

7%  Europa Oriental

4%  Europa Central

7% América Central/América do Sul

4% Oriente Médio/África

13% Ásia

MIX DE NACIONALIDADES

IMPORTANTE SABER 

JFK International
Airport

LAL Nova Iorque

Newark Liberty 
Airport Ellis Island •

• Central 
Park La Guardia 

Airport•  Empire State
Building

• Brooklyn Bridge

Times Square •

Miami

 •  Key West

FLL

• Everglades
National Park

North Atlantic
Ocean

LAL Boca Raton

FLORIDA
LAL Fort Lauderdale

Nova Iorque

facebook.com/lalschoolslalschools.com

Boston Inner 
Harbor

LAL Boston

Museum of 
Science •

Boston 
Common •

•  Old North 
Church

 • City Hall

Bunker Hill 
Monument •

Logan 
International

Airport

BOSTON
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EUA | Fort Lauderdale

Fort Lauderdale
Fort Lauderdale está situada na costa 
atlântica do estado do sol, Flórida, a meio 
caminho entre Palm Beach e Miami. A 
escola está muito perto da famosa praia 
de Fort Lauderdale e Las Olas Boulevard.

IDADE 10-18

lalschools.com/fortlauderdale-yl
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DESTAQUES DE LAZER

Visite Lolita no Miami Seaquarium Explore o Museu da Descoberta e Ciência

Passeie de aerobarco nos Everglades Explore os recifes de coral em Key Largo

Salas de aula claras na LAL Fort Lauderdale

facebook.com/lalfortlauderdalelalschools.com/fortlauderdale-yl

7 Internet sem fio gratuita

+ Área de descanso

N Piscina

G Jardim e pátio

T Bebidas e lanches

\ Biblioteca

* Ar condicionado

Os traslados com acompanhamento dos seguintes aeroportos estão 
incluídos: Miami International (MIA) 60 min, Fort Lauderdale (FLL) 45 
min.

TRASLADOS

English in Practice

Atividades vespertinas diárias, incluindo 6 excursões por semana

Casa de família

08 jan. - 11 fev., 25 junho - 26 agosto

Day Programme

Tuition only or English in Practice

08 jan. - 11 fev., 25 junho - 26 agosto

Two Centre Course
Escolha entre duas das nossas escolas norte-americanas (veja a lista 
de preços para mais detalhes)

Upgrades

Private Tuition

Orlando Excursão durante a noite para Universal Islands of Adventure 
e Universal Studios. Entrada para qualquer um dos 5 parques 
temáticos da Disney disponíveis com pagamento extra.

PROGRAMAS

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, pensão 
completa (exceto para o Programa Dia), seguro de saúde (exceto para 
o Programa Dia), taxa de inscrição, reunião com acompanhamento 
para transferências de retorno (não incluídos no Programa Dia), plena 
atividade e/ou programa de excursão (exceto para os relevantes 
ao Programa Dia), livro do curso da LAL e materiais, certificado de 
participação e relatório.

instagram.com/lal.summerschools
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EUA | Boca Raton

Boca Raton
A Escola de Verão da LAL em Boca Raton 
fica na Universidade Lynn, um dos mais 
seguros campus universitários americanos. 
A universidade está localizada na Gold 
Coast da Flórida, que é de fácil acesso a 
Orlando, Miami e Florida Keys.

IDADE 12-18

lalschools.com/bocaraton-yl
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DESTAQUES DE LAZER

Faça um cruzeiro em torno da             
"Veneza da América"

Divirta-se com seus amigos na praia

Assista a um filme ao lado da piscina Vá ao shoppingOs traslados com acompanhamento estão disponíveis às quartas-feiras, 
de e para Lynn University, a partir dos seguintes aeroportos: Miami 
International (MIA) 1,5 hora, Fort Lauderdale (FLL) 1 hora.

TRASLADOS

Campus da Universidade Lynn

Summer School

Atividades vespertinas diárias, incluindo 4 excursões por semana

Residência universitária

28 junho - 09 agosto

Day Programme

Tuition only, Summer School, English Extra

Sem alojamento

28 junho - 09 agosto

Two Centre Course
Escolha entre duas das nossas escolas norte-americanas (veja a lista 
de preços para mais detalhes)

Upgrades

Slam Dunk 2 basketball coaching sessions.

English Extra (4 extra lessons)

Private Tuition

Orlando Excursão durante a noite para Universal Islands of Adventure 
e Universal Studios. Entrada para qualquer um dos 5 parques 
temáticos da Disney disponíveis com pagamento extra.

facebook.com/lalbocaratonlalschools.com/bocaraton-yl

PROGRAMAS

instagram.com/lal.summerschools

7 Internet sem fio gratuita

+ Área de descanso

N Piscina

G Jardim e pátio

T Bebidas e lanches

* Ar condicionado

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, pensão 
completa (exceto para o Programa Dia), seguro de saúde (exceto para 
o Programa Dia), taxa de inscrição, reunião com acompanhamento 
para transferências de retorno (não incluídos no Programa Dia), plena 
atividade e/ou programa de excursão (exceto para os relevantes 
ao Programa Dia), livro do curso da LAL e materiais, certificado de 
participação e relatório.
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EUA | Nova Iorque

Nova Iorque
O Campus da Fordham University Rose 
Hill tem tudo o que um estudante 
poderia desejar quando está em Nova 
Iorque : instalações modernas, perto do 
Jardim Botânico e Zoológico de Nova 
Iorque e com fácil acesso a todas as 
famosas atrações da cidade.

IDADE 12-18

lalschools.com/newyork-yl



49Cursos LAL Jovens Estudantes 2017

DESTAQUES DE LAZER

7 Internet sem fio gratuita

+ Área de descanso

G Jardim

T Bebidas e lanches

* Ar condicionado

Visite o Museu de História Natural
Explore os marcos mais emblemáticos

de Nova Iorque

Desfrute de um jogo de futebol no 
Central Park Veja vistas deslumbrantes da cidade

Os traslados com acompanhamento estão disponíveis, de e para 
Fordham University, a partir dos seguintes aeroportos: La Guardia (LGA) 
45 mins, Newark Liberty International (EWR) 1.5 horas, John F Kennedy 
(JFK) 1 hora.

TRASLADOS

Campus da Universidade Fordham

Summer School English

Atividades vespertinas diárias, incluindo 5 excursões por semana

Residência universitária

05 julho - 02 agosto

Day Programme

Tuition only, Summer School, English Extra

Sem alojamento

05 julho - 02 agosto

Two Centre Course
Escolha entre duas das nossas escolas norte-americanas (veja a lista 
de preços para mais detalhes)

Upgrades

Niagara Falls (Excursão durante a noite)

English Extra (4 aulas extras)

Private Tuition

facebook.com/lalnewyorklalschools.com/newyork-yl

PROGRAMAS

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, pensão 
completa (exceto para o Programa Dia), seguro de saúde (exceto para 
o Programa Dia), taxa de inscrição, reunião com acompanhamento 
para transferências de retorno (não incluídos no Programa Dia), plena 
atividade e/ou programa de excursão (exceto para os relevantes 
ao Programa Dia), livro do curso da LAL e materiais, certificado de 
participação e relatório.

instagram.com/lal.summerschools
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EUA | Boston

Boston
A LAL Boston combina um currículo 
escolar inovador com um programa de 
lazer emocionante, proporcionando 
aos estudantes uma experiência de 
universidade americana tradicional na 
capital acadêmica da América.

IDADE 10-18

lalschools.com/boston-yl
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DESTAQUES DE LAZER

7 Internet sem fio gratuita

' Acesso gratuito ao computador

+ Área de descanso

T Cozinha para os estudantes

{ Acesso para cadeira de rodas

* Ar condicionado

Escola Moderna mundialmente                           
famosa Harvard 

Visite o Museu da Ciência

Dê um passeio por Copley Square Ande os 4 km de comprimento
da Freedom Trail

Os traslados com acompanhamento estão disponíveis, de e para Boston 
a partir dos seguintes aeroportos: Logan International Airport (BOS) 
60 mins.

TRASLADOS

Escola Moderna 

English in Practice

Atividades vespertinas diárias, incluindo 6 excursões por semana

Casa de família

08 jan - 11 fev, 25 junho - 26 agosto

Day Programme

Tuition only or English in Practice

Sem alojamento

08 jan - 11 fev., 25 junho - 26 agosto

Two Centre Course
Escolha entre duas das nossas escolas norte-americanas (veja a lista 
de preços para mais detalhes)

PROGRAMAS

Upgrades

Private Tuition (1 hora por semana)

facebook.com/lalbostonlalschools.com/boston-yl instagram.com/lal.boston

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, pensão 
completa (exceto para o Programa Dia), seguro de saúde (exceto para 
o Programa Dia), taxa de inscrição, reunião com acompanhamento 
para transferências de retorno (não incluídos no Programa Dia), plena 
atividade e/ou programa de excursão (exceto para os relevantes 
ao Programa Dia), livro do curso da LAL e materiais, certificado de 
participação e relatório.
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IRLANDA | Cork

Cork
Apollo Language Centre Cork está 
localizado na University College Cork, 
uma universidade fundada em 1845 
situada na costa sul na segunda maior 
cidade da Irlanda. O campus está 
localizado apenas a 10 minutos a pé do 
centro da cidade de Cork e 2,5 horas de 
carro de Dublin.

IDADE 9-17

IRELAND

Cork

Irlanda
DublinGalway

Belfast

Waterford

lalschools.com/cork-yl
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DESTAQUES DE LAZER

7 Internet sem fio gratuita

+ Área de descanso

N Piscina

G Jardim

Q Bebidas quentes e lanches

{ Acesso para cadeira de rodas

* Ar condicionado

Beije a pedra no castelo do Blarney Coloque seus patins no rollerdisco

Viagem para Fota Wildlife Park
Aprenda a praticar esportes
irlandeses incluindo Hurling

Residência universitária

PROGRAMAS

Os Traslados com acompanhamento estão disponíveis, de e para 
University College Cork a partir dos seguintes aeroportos:

Cork (ORK) 20 mins
Dublin (DUB) 2.5 horas

TRASLADOS

Junior Summer School (age 9-13)

Atividades diárias, durante o dia e a noite e programa de excursão

Residência universitária | Casa de família

25 junho - 06 agosto

Summer School (age 14-17)

Atividades diárias, durante o dia e a noite e programa de excursão

Residência universitária | Casa de família

25 junho - 06 agosto

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, pensão 
completa (exceto onde indicado), seguro de saúde, seguro de viagem 
(seguro de cancelamento não incluído para alunos de fora da UE/
EEE/Suíça), taxa de inscrição, reunião com acompanhamento para 
transferências de retorno ao Aeroporto de Heathrow, plena atividade e 
programa de excursão, certificado de participação e relatório, livro do 
curso da LAL e materiais.

Upgrades

Apollo Focus (free 5 horas extra tuition per week)

Private Tuition

facebook.com/apollolanguagecentrelalschools.com/cork-yl
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YACHTS CITY PIER SHOPPING GOLDEN BEACHES PALM TREE OCEAN SUNSHINE COAST SAND CANALS YACHTS CITY PIER SHOPPING GOLDEN BEACHES PALM TREE OCEAN SUNSHINE COAST SAND CANALS YACHTS CITY 
PIER SHOPPING GOLDEN BEACHES PALM TREE OCEAN SUNSHINE COAST SAND CANALS YACHTS CITY PIER SHOPPING GOLDEN BEACHES PALM TREE OCEAN SUNSHINE COAST SAND CANALS YACHTS CITY PIER SHOPPING 
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PALM TREE OCEAN SUNSHINE COAST SAND CANALS YACHTS CITY PIER SHOPPING GOLDEN BEACHES PALM TREE OCEAN SUNSHINE COAST SAND CANALS YACHTS CITY PIER SHOPPING

IRLANDA | Dublin

Dublin
Apollo Language Centre Dublin está 
localizado na Universidade de Maynooth, 
em uma animada e pitoresca cidade, a 30 
minutos do centro de Dublin. Conhecida 
como a cidade mais amigável do mundo, 
Dublin é cheia de surpresas e um ótimo 
destino para jovens estudantes!

IDADE 9-17

IRELAND

Cork

Irlanda
DublinGalway

Belfast

Waterford

lalschools.com/dublin-yl
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DESTAQUES DE LAZER

Pegue o flowrider no Centro Aquático Visite o Estádio Aviva

Veja os pontos turísticos em viagens para 
a cidade de Dublin Veja paisagens incríveis

Campus da Universidade de Maynooth

Os traslados com acompanhamento estão disponíveis, de e para 
Maynooth University a partir dos seguintes aeroportos:

Dublin (DUB) 45 mins

TRASLADOS

PROGRAMAS

7 Internet sem fio gratuita

+ Área de descanso

G Jardim

Q Bebidas quentes e lanches

{ Acesso para cadeira de rodas

* Ar condicionado

Junior Summer School (age 9-13)

Atividades diárias, durante o dia e a noite e programa de excursão

Residência universitária

25 junho - 06 agosto

Summer School (age 14-17)

Atividades diárias, durante o dia e a noite e programa de excursão

Residência universitária

25 junho - 06 agosto

Upgrades

Apollo Focus (5 horas grátis de aulas extra por semana)

Private Tuition

As taxas dos cursos incluem taxa de matrícula de Inglês Geral, pensão 
completa (exceto onde indicado), seguro de saúde, seguro de viagem 
(seguro de cancelamento não incluído para alunos de fora da UE/
EEE/Suíça), taxa de inscrição, reunião com acompanhamento para 
transferências de retorno ao Aeroporto de Heathrow, plena atividade e 
programa de excursão, certificado de participação e relatório, livro do 
curso da LAL e materiais.

lalschools.com/dublin-yl facebook.com/apollolanguagecentre
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INGLATERRA | Cambridge

IDADE 15-17

Este é um curso intensivo de 30 horas 
por semana com alunos que pensam 
da mesma forma, trabalhando para o 
mesmo objetivo na sequência de um 
processo estruturado. 

Você será ensinado por especialistas 
que têm ajudado muitos alunos a 
alcançar o sucesso. Por exemplo, em 
2016, uma equipe criou um aplicativo 
de sucesso para o popular jogo de 
Pokémon Go ... talvez você seja o 
próximo Steve Jobs?

Esta é uma oportunidade única 
para se dar habilidades para os 
anos vindouros. Não perca este 
investimento no seu futuro... 

Introdução
O Programa da Escola Cambridge 
International, Teenage Boss, da Escola de 
Verão é uma introdução inovadora, intensiva, 
voltada ao pensamento de projeto para se 
tornar um empreendedor.
 
Ele é baseado em torno de um conceito 
desenvolvido pelo Google, chamado de 
‘Design Sprint‘, que permite que novas ideias 
sejam desenvolvidas rapidamente com novos 
métodos de trabalho em equipe. 
 
Uma parte importante do processo é 
ensinar os alunos a aprender de forma mais 
eficaz, pois isso irá ajudá-los não só neste 
curso, mas ao longo de suas vidas. Nós 
complementamos o Design Sprint com uma 
série de melhorias de memória, velocidade 

de leitura e aceleração da aprendizagem de 
técnicas sob o nome Domine Sua Memória.
 
Nós colocamos os alunos em equipes, 
atuando como empresas startup reais pela 
duração do processo, o ‘Design Sprint', e 
executamos o programa de verão como dois 
sprints seguidos, com uma semana cada um, 
de modo que os estudantes tenham uma 
grande exposição aos conceitos e melhorem 
profundamente o seu inglês no processo.

O que é um Design Sprint?
O Sprint é um processo de cinco dias para 
responder as questões críticas de negócios 
através de projeto, prototipagem e testes 
de ideias com os clientes. Desenvolvido pelo 
Google Ventures, que combina estratégia, 
inovação, ciência do comportamento, 

Construa suas habilidades de aprendizagem e coloque o seu inglês em prática com um incrível curso baseado em 
negócios. Nosso curso Teenage Boss, para adolescentes aspirantes, é uma oportunidade de se envolver e resolver 
problemas reais de negócios de empresas reais. Usando o sistema Google Design Sprint System, os alunos serão 
levados a partir de um problema inicial à produção efetiva de uma solução de negócios, o que permitirá que os 
alunos se tornem melhores pensadores sistemáticos em suas vidas futuras. Um curso de duas semanas irá levá-los 
através do processo, uma como uma introdução, e a segunda semana aprimorando suas habilidades.

CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL
Teenage Boss entrepreneur programme at

lalschools.com/cambridge-yl
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RESUMO DO CURSO:
Durante toda a semana, os alunos irão 
aplicar técnicas de Domínio da Memória 
para aquecer e alongar os seus cérebros. 

Segunda-feira: Desfaça as Malas e Mapeie
Nós vamos ensinar as melhores maneiras 
de combinar as habilidades dos membros 
da equipe e fazer anotações eficazes. 
Cada equipe vai começar com um 
problema de negócios para resolver: 
pode ser um problema que a equipe 
identifica, ou um problema escolhido a 
partir de desafios genuínos criados por 
empresas reais de Cambridge.

Terça-feira: Esboço
Vamos mostrar a você como CEOs, 
engenheiros e vendedores podem 
contribuir com as suas ideias de forma 
eficaz. Todo mundo tem ideias úteis em 
uma equipe, mas no trabalho em equipe 
tradicional é mais fácil esquecer algumas 
pessoas, especialmente onde existem 
capacidades linguísticas diferentes. 
Nesta etapa do Sprint, cada pessoa irá 
oferecer ideias detalhadas e soluções 
para a equipe que serão avaliadas 
por meio de análise estruturada e de 
votação ponderada a fim de selecionar as 
melhores ideias da equipe.

Quarta-feira: Decida
Colaboração e discussão em equipe 
são as principais habilidades aprendidas 
no terceiro dia: a equipe irá diminuir 
as opções a serem desenvolvidas. 

Para se preparar para a quinta-feira, a 
equipe irá desenhar um "storyboard" 
para descrever o protótipo que será 
desenvolvido. Enquanto isso, é hora de 
selecionar os participantes da pesquisa e 
planejar as entrevistas de sexta-feira.

Quinta-feira: Protótipo
Todas as suas habilidades serão postas 
em prática hoje conforme você constrói 
um protótipo para a sua solução em 
apenas um dia. A equipe irá identificar os 
especialistas no grupo, atribuir funções, 
e colocar um plano sistemático em ação. 
Pode parecer impossível, mas você terá 
sucesso.

Sexta-feira: Teste
Na sexta-feira, você vai mostrar seu 
protótipo para clientes reais em 
entrevistas individuais, que irão testar a 
sua fala e compreensão oral com falantes 
nativos. Você vai aprender a observar de 
forma eficaz, tomar notas e encontrar 
padrões de minuto a minuto. Até o final 
do dia, você será capaz de identificar 
quais são as ideias mais bem-sucedidas 
e as que precisam ser abandonadas. É 
aprender da maneira mais difícil - sem a 
parte da "maneira mais difícil."

Segunda Semana
Na segunda semana, fazemos outro 
sprint, levando tudo o que aprendemos 
sobre o sucesso e as falhas da primeira 
semana para a próxima. Os alunos 
assumem uma questão crítica de negócio 
diferente no segundo sprint.

PROGRAMAS
The Teenage Boss
30 horas / semana
Residencial
02 - 15 julho, 16 - 29 julho, 30 julho - 12 agosto

The Teenage Boss Day Programme
Tuition only
Sem alojamento
02 - 15 julho, 16 - 29 julho, 30 julho - 12 agosto

Os traslados com acompanhamento estão disponíveis, de e para 
Cambridge International School a partir dos seguintes aeroportos: 
London Heathrow (LHR) 1 hora, London Gatwick (LGW) 2 horas, London 
Luton (LTN) 30 mins, London Stansted (STN) 1.5 horas

TRASLADOS

pensamento de projeto, e mais em um 
processo totalmente testado que qualquer 
equipe pode usar.
 
Trabalhando em conjunto com as empresas 
estudantis em um sprint, nós criamos atalhos 
para acelerar os processos de projeto e testes. 
O sprint dá às empresas a capacidade de 
construir e testar praticamente qualquer ideia 
em apenas 40 horas.

O que é Domine Sua Memória?
A memória é a base de quem somos e 
como aprendemos. Sem memória, não há 
aprendizagem. Sem aprender, não pode haver 
nenhuma mudança. Ao dobrar a capacidade 
da pessoa para memorizar, nós duplicamos a 
sua capacidade e vontade de aprender. Uma 
consequência esperada e prevista é a melhora 
na autoconfiança e clareza. Por sua vez, 
isso permite que os alunos participem com 
confiança no processo de Projeto Sprint.

A acomodação para adolescentes está em uma 
residência bem localizada, apenas a 15 minutos 
a pé do centro de Cambridge, oferecendo 
quartos individuais com banheiro.

ACOMODAÇÃO

Quando tiver terminado o seu dia de estudos, 
você pode relaxar com uma série de atividades, 
incluindo boliche, cinema, esportes. O fim de 
semana será preenchido com viagens a vários 
lugares na área, para ver os pontos turísticos 
desta bela cidade histórica, Londres.

LAZER

CambridgeInglaterra
Wales

Exeter

Bristol

Birmingham

Londres

Norwich

Manchester

lalschools.com/cambridge-yl
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B E R K H A M S T E D
S C H O O LS C H O O L

A Escola de Berkhamsted oferece aos 
estudantes internacionais a possibilidade 
de se juntar à sua extremamente bem-
sucedida Sixth Form para alunos com mais 
de 16 anos, como intercambistas em tempo 
integral. 
 
Um recorde de ensino e desempenho 
acadêmico excelentes, extensas atividades 
extracurriculares, ótimo atendimento 
pastoral e sucesso na entrada na 
universidade significa que a Berkhamsted 
Sixth Form oferece oportunidades 
inigualáveis aos estudantes para um estudo 
de nível A, em um ambiente disciplinado e 
de suporte.
 
Os estudantes internacionais podem 
participar plenamente na vida de uma 
escola tradicional britânica independente, e 
são vistos como uma parte importante da 
comunidade escolar. 

 
O principal objetivo da Berkhamsted Sixth 
Form é produzir jovens confiantes, bem 
qualificados e felizes, que estarão à altura 
dos desafios do mundo moderno. Já que 
a maioria dos alunos vão para o ensino 
superior, o Sixth Form tem um forte foco 
acadêmico. Os alunos irão receber todo o 
incentivo e apoio que precisam para ajudá-
los a alcançar seu potencial em seus níveis 
A.
 
A Berkhamsted Sixth Form também visa 
desenvolver interesses e habilidades 
acadêmicas, culturais, físicas e sociais 
mais amplos. É um momento em que os 
indivíduos podem explorar ideias e aprender 
a pensar de forma independente, em 
preparação para a universidade. Iniciativa e 
criatividade são fortemente encorajados.
 Berkhamsted tem reputação de ser uma 
comunidade muito amigável na qual os 

lalschools.com

Com uma história que remonta a 1541, a Escola de Berkhamsted situa-se na pitoresca cidade de 
Berkhamsted, Hertfordshire, cerca de 60 km do centro de Londres e com acesso conveniente para 
Londres (30 minutos de trem) e para o Aeroporto de Heathrow (a 40 minutos de carro).

ESCOLA DE BERKHAMSTED 
Cursos de Nível A na

IDADE 13 +

Courses at British 
Independent Schools

Disciplinas de Nível A em Berkhamsted
Arte & Design, Biologia, Ciências 
Empresariais, Química, Civilização Clássica, 
Design e Tecnologia, Teatro e Estudos de 
Teatro, Economia, Literatura Inglesa, Língua 
Inglesa e Literatura, Francês, Geografia, 
Alemão, História, Matemática, Matemática 
Avançada, Estudos de Mídia, Música, 
Filosofia e Ética (Estudos Religiosos), 
Fotografia, Educação Física, Física, 
Psicologia, Governo & Política, Sociologia, 
Espanhol.

estudantes provenientes do estrangeiro se 
adaptam e fazem novos amigos rapidamente. 
Os eventos sociais incluem concursos de música, 
noites de jogos, jantares e viagens. Estão 
disponíveis aos alunos atividades esportivas 
extracurriculares, incluindo a assinatura privada 
gratuita ao Knox-Johnston Sports Centre da 
Escola, que oferece uma sala de fitness, salão de 
esportes e uma piscina de 25m.
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MOUNT KELLY

Mount Kelly oferece aos estudantes 
internacionais a possibilidade de aderir à 
GCSE, extremamente bem sucedida, e/
ou Sixth Form para alunos com mais de 
13 anos, como alunos em tempo integral. 
Mount Kelly combina altas expectativas 
com um acompanhamento preciso do 
progresso, atividades de enriquecimento 
cuidadosamente consideradas e apoio 
adaptado individualmente para garantir 
que cada criança, em toda a gama de 
capacidade, cumpra e exceda essas 
expectativas com frequência.
 
Situado em mais de 100 acres, a escola tem 
instalações de primeira classe, incluindo dois 
campos de grama artificial, oito campos 
para rúgbi, futebol, críquete e rounders, um 
pavilhão esportivo de 700 metros quadrados 
com duas quadras de squash, centro de 
treinamento indoor e mezanino com galeria 

de visualização, redes de críquete interiores 
e exteriores, três campos de cross-country, 
quatro quadras de netball, um campo de 
golfe de nove buracos, uma piscina coberta 
de 25m e uma piscina exterior aquecida.
 
As instalações esportivas interiores permitem 
a participação em esportes como hóquei, 
tênis, squash, basquetebol, voleibol, netball, 
futebol e escalada, em qualquer clima. Há 
também dois grandes estúdios de arte, duas 
salas de trabalho de design e tecnologia, 
um Centro de Artes Cênicas e um Centro de 
Música. Nosso Centro de Aventura no local 
apoia o programa curricular em conjunto 
com uma parede de escalada e campo de 
tiro coberto.
 
A filosofia em Mount Kelly é procurar 
alcançar um equilíbrio entre o rigor 
acadêmico para todos os alunos e uma 

abordagem acessível e adequada aos 
interesses e capacidades de cada aluno no 
que se refere à aprendizagem. Da mesma 
forma, nossa intenção é que os alunos 
sintam que podem escolher entre uma 
variedade de temas para criar um currículo 
feito especialmente para eles.
 

Mount Kelly, situada na orla do Parque Nacional de Dartmoor, combina a excelência acadêmica, uma 
incrível gama de oportunidades para além da sala de aula e cuidado pastoral excepcional. É uma 
escola totalmente coeducacional para crianças com idades entre 3 e 18 anos e oferece pacotes dia, 
flexível e integral.

facebook.com/lalschoolslalschools.com

GCSE e Cursos de Nível A em

Tópicos em Mount Kelly
Arte & Design (Artes, Fotografia), 
Design e Tecnologia (Design 
de Produtos), TIC, Música, 
Performance, Civilização Clássica, 
História, Estudos Religiosos, Inglês, 
Línguas Estrangeiras Modernas, 
Biologia, Química, Matemática, 
Matemática Avançada, Física, 
Psicologia, BTEC Nível 3 Diploma 
em Esportes, Economia, Geografia, 
Educação Física.


