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Acampamentos 
internacionais 

de verão

misturados com 60% de alunos espanhóis
5-18 anos

Acampamentos na Spanha

> Barcelona

> Granada

> Madri

> Marbelha

> Salamanca

> Sevilha

> Valência
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Durante os últimos 24 anos, a Enfocamp vem oferecendo programas residen-

ciais, familiares e acampamentos diários para crianças e adolescentes no verão. 

Ao colocar juntos estudantes do mundo todo (60% espanhóis), estes cursos per-

mitem que alunos internacionais façam amigos espanhóis, adquirindo um pro-

fundo entendimento do estilo de vida espanhol e aumentando a sua consciência 

sobre a variedade das culturas mundiais. A Enfocamp se orgulha de oferecer 

esta oportunidade enriquecedora a alunos de 5 a 18 anos. Nossos participantes 

vêm de mais de 32 países, criando um ambiente multicultural especialmente di-

versifi cado para desenvolver habilidades lingüísticas e interpessoais. Os acam-

pamentos de verão são oferecidos em Barcelona, Granada, Madri, Marbelha, 

Salamanca, Sevilha e Valência, onde os alunos possuem 4/5 aulas diárias de 

espanhol ou inglês e fazem todas as refeições juntos. Adicionalmente, os alunos 

participam de muitas atividades típicas de um acampamento de verão: esportes, 

jogos, competições, festas e viajam em excursões todas as semanas para locais 

de interesse histórico e cultural. Os alunos são supervisionados 24 horas por dia 

por nossos coordenadores altamente treinados. Todas as atividades permitem 

que os alunos aprendam o espanhol de uma forma descontraída. Isto tudo gera 

tanta diversão que eles nem se dão conta de quanto estão aprendendo! 

Garantem 24 horas de supervisão
A Enfocamp seleciona cuidadosamente os coordenadores, diretores e monitores 

para o acampamento baseado nas experiências, conhecimentos e dedicação aos 

nossos alunos. Cada grupo de 10 a 12 alunos fi ca sob supervisão de um monitor 

que auxilia o grupo durante todo o dia em toda e qualquer necessidade. A maio-

ria dos monitores volta cada ano, todos unidos por um mesmo objetivo, fazer 

das férias de verão dos nossos alunos a mais divertida e inesquecível possível!

Acampamentos internacionais de verão

Nossos funcionários/
Supervisão

Atividades recreativas de interior e exterior são agendadas durante as tardes 

ou depois do jantar. Algumas opções de atividades:

Atividades recreativas

Nossos programas de verão são organizados com 20 ou 25 aulas por semana, 

com 4 ou 5 aulas diárias de segunda a sexta feira. Cada aula tem a duração 45 

minutos. Os alunos são colocados em um dos 6 níveis existentes de iniciante 

ao avançado. As classes são de no máximo 14 alunos para permitir a atenção 

individualizada ao aluno. O preço do programa inclui os livros e os materiais 

adicionais, próprios da Enfocamp. 

O corpo docente da Enfocamp é constituído de nativos da língua espanhola, 

todos com formação superior em línguas. Os professores possuem o certifi ca-

do CAP (Certifi cado de Aptitude Pedagógica) e as suas experiências e efi cácia 

do nosso método de ensino é tanta que a Enfocamp recebeu o Certifi cado de 

Qualidade Ideal. Nossa metodologia é baseada na comunicação combinando 

a gramática com outras habilidades lingüísticas, encorajando os alunos a se 

expressar durante a conversação.

Descrição do curso

• Competições e caça ao tesouro 
• Shows noturnos: música, teatro, talento, fantasias…
• Jogos tradicionais de acampamento 
• Discotecas de acampamento 

• Dias temáticos: Cowboys e índios,   
anos 60, Época medieval

• Jogos noturnos e noites do terror

Alunos poderão participar de atividades que exigirão esforço pessoal:

Disponibilidade e agendamento das ofi cinas dependem da escola e das idades dos alunos.

• Culinária 
• Malabarismos 
• Dança de salão 

• Jornalismo 
• Teatro 
• Primeiros socorros 

• Músicas e percussões
• Flamenco e Sevilhanas 

Obs: Todos os esportes, atividades e ofi cinas citados servem como exemplo para poder passar a você uma idéia de algumas atividades oferecidas. Isso sempre dependerá da escola, 
dos coordenadores, monitores e alunos —as atividades não são limitadas a estes exemplos e não são todas garantidas em todos as escolas.

A melhor hora para os alunos melhorarem e desenvolverem suas habilidades 

esportivas é durante o verão. Nos acampamentos da Enfocamp na Espanha 

nós oferecemos 2 tipos de práticas esportivas: esportes durante à tarde aber-

tos a todos os alunos e “esportes opcionais”. Esta última escolha deve ser 

reservada com antecedência caso o aluno tenha interesse em praticar e me-

lhorar as habilidades atléticas em algum esporte específi co. Algumas opções 

dos esportes praticados nos acampamentos durante a tarde são:

Esportes opcionais
Os estudantes podem decidir aproveitar o seu tempo extra em qualquer dos se-

guintes esportes, com custo adicional: tênis, pádel, equitação, golfe, natação e 

vela. (Um esporte opcional por 2 semanas). Mínimo 5 estudantes por esporte.

Esportes

Ofi cinas culturais

• Basquete
• Voleibol
• Futebol
• Handball
• Baseball
• Pólo aquático

• Aeróbica
• Olímpicos
• Capoeira
• Arco e fl echa
• Badminton
• Boliche

• Dardos
• Hockey
• Frisby
• Indiaka
• Alpinismo



 

 

 

Objetivos principais dos acampamentos
• Aprender espanhol de forma saudável e amigável 

em um ambiente multicultural.
• Vivenciar a cultura e as tradições espanholas sob 

supervisão de coordenadores.
• Descobrir a Espanha! Explore nossas cidades, 

museus, paisagens, culinária, História…
• Oferecer suporte adequado de modo a aumentar 

a capacidade do aluno de realizar as suas tarefas 
diárias independentemente da ajuda ou proteção 
das suas famílias.

• Promover um amplo espectro de atividades cultu-
rais e esportivas que encorajem o aluno a construir 
seu caráter individual, autoconfi ança e habilidades.

• Formar relações sociais e fazer amigos espanhóis 
e de outros países do mundo. (Isso funciona! 
Uma grande porcentagem dos nossos estudantes 
regressam ano após ano).

• Mostrar a importância do trabalho em equipe e a 
responsabilidade individual.

• Viver cada dia como uma nova e emocionante 
aventura. 

• Ter um verão incrível e desfrutar ao máximo… 
descubra-nos!

Levantar e preparar para o dia

Café da manhã

Encontro dos alunos com os monitores

Primeira aula de espanhol ou de Inglês

Segunda aula de espanhol ou de Inglês

Intervalo

Terceira aula de espanhol ou de Inglês

Quarta aula de espanhol ou de Inglês

Piscina, praia, atividades em grupo ou competições

Almoço (no horário espanhol, normalmente mais tarde do que os outros países)

Período de descanso, jogos de tabuleiro e competições

Ofi cinas culturais ou praia ou piscina

Prática de esportes, competições ou gincanas

Hora do banho

Jantar

Festa, noite de talentos, etc.

Hora de ir para cama para as crianças

Hora de ir para a cama para os adultos e adolescentes

 08:15 - 08:30

 08:30 - 09:15

 09:15 - 09:30

 09:30 - 10:15

 10:15 - 11:00

 11:00 - 11:30

 11:30 - 12:15

 12:15 - 1:00

 1:00 - 2:00

 2:00 - 3:15

 3:15 - 4:00

 4:00 - 6:00

 6:00 - 8:00

 8:00 - 9:00

 9:00 - 9:45

 9:45 - 11:00

 10:30

 11:30

Um dia típico  
no acampamento

Alunos fi cam em quartos compartilhados nas residências dos acampa-

mentos. Os quartos são divididos de acordo com a idade e sexo, e um 

coordenador está disponível 24 horas para poder dar assistência aos 

alunos. Em todos os nossos acampamentos, exceto Marbelha, alunos de 

14 anos ou mais podem escolher entre a acomodação no campus ou em 

casa de família (ver “Programas em casas de família” abaixo).

Programa do acampamento diurno
O programa é direcionado aos alunos que estão de férias ou vivendo com 

as famílias na Espanha. O aluno do acampamento diurno participa em to-

das as mesmas aulas, atividades, esportes e ofi cinas com os alunos que 

estão hospedados no acampamento a partir das 09:15 até às 8:00 h, mas 

eles voltam para as suas casas à noite. Almoço e lanche estão incluídos, 

mas fi nais de semana no acampamento não estão. Transporte desde/para 

o acampamento é opcional. Estão disponíveis em todas as localidades.

Programas em casas de família
Alunos de 14 anos ou mais podem escolher fazer parte de uma família 

espanhola. Eles participam das atividades (aulas de idiomas, ofi cinas, 

esportes e excursões) a partir das 09:15 até às 8:00 h. Às 8:00 h, eles vão 

para a casa para jantar com a família hospedeira. 

Programa em cidades combinadas
Se o aluno tem interesse em conhecer mais do que uma região da Espanha, 

ele pode combinar programas em qualquer acampamento da Enfocamp 

(Barcelona, Granada, Madri, Marbelha, Salamanca, Sevilha e Valência).

Aurorização para saída do acampamento
O Enfocamp permite a alunos mais velho um número limitado de saídas 

desacompanhadas do acampamento a cada 2 semanas. O dia específi co, 

a freqüência e os horários são defi nidos pelo diretor de cada acampa-

mento. Isto só será possível se: 1) O estudante nasceu em 1998 ou antes 

para cursos em 2013 ou em 1999 para 2014. 2) O estudante apresentar 

uma autorização dos pais naturais/responsáveis. 

Assistência médica
Assistência médica está disponível durante 24 horas por dia para garantir 

o bem estar dos alunos. É muito importante que o diretor de cada acam-

pamento seja informado caso o aluno possua alguma condição especial 

de saúde, dietas ou qualquer outra recomendação que o aluno tenha. 

Alojamento e mais…

 

 A 5 a 8 anos

 B 9 a 13 anos

 C 13 a 15 anos

 D 16 a 18 anos

peça o seu 
catálogo especial!

misturados com

60%
alunos

espanhóis

Idade dos grupos
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localização

Julho e primeira 
quinzena de Agosto

5 a 18 anos

acampamento 
de verão

Conhecida em todo o mundo por sua atmosfera cos-
mopolita, praias mediterrâneas e deslumbrante arqui-
tetura. Barcelona abriga alguns dos mais renomados 
museus da Espanha —como o Museu de Picasso e o 
MACBA—, para não mencionar a variada agenda cultu-
ral de exposições, shows, festivais e muito mais. É uma 
cidade belíssima, viva e animada que tem provado vez 
após vez ser uma intrigante atmosfera para se desco-
brir a cultura e língua espanholas. Nosso acampamen-
to de Barcelona está localizado fora do centro da ci-
dade, em uma privilegiada área onde você encontrará 
adoráveis chalés e o exuberante e verde Parque Labe-
ring. O local possui fácil acesso à cidade graças a sua 
proximidade com a estação de metrô (FGC) Mundet.

instalações
O acampamento de verão em Barcelona consiste em uma moder-
na residência onde os estudantes irão fi car e atender às aulas 
de idioma. Os alunos irão desfrutar de dormitórios espaçosos e 
iluminados, assim como um amplo jardim/terraço, instalações 
para a prática de esportes, um salão de jantar e numerosas áre-
as comuns: salão de jogos, sala de TV, sala de computadores, 
sala de estudo, etc.

alojamento
Os estudantes em nosso acampamento que participarem do 
programa residencial irão fi car nos dormitórios da residência, 
que consiste em quartos de 3 a 4 pessoas, todos exteriores com 
banheiros privativos.

esportes opcionais
Tênis.

autorização para sair 
desacompanhado
Disponível de acordo com as condições especifi cadas.

capacidade
150 alunos.

“Eu nunca imaginei que o meu espanhol 
pudesse melhorar tanto em um tempo tão 
curto. Nossa professora de espanhol, Pilar, 
era a melhor. Ela fazia com que as aulas 
fossem divertidas e sempre apresentava 
novas atividades. Quando eu estudava o 
espanhol em casa, eu fi cava desmotivado, 
mas aqui, as aulas passam sempre muito 
rápidas. No fi nal do verão eu estava 
conversando com os meus amigos 
espanhóis sem nenhum problema.”

Oleg
–––––––––––

Rússia
17 anos

Supervisão
100%

atividades e excursões
Nosso acampamento de verão em Barcelona organiza uma varie-

dade de atividades nas quais todos os estudantes podem partici-

par desde que não estejam em aula. De esportes e competições 

a ofi cinas culturais, festas temáticas, diversão na praia e os tra-

dicionais jogos de acampamento, não há um simples momento 

tedioso! Nos fi nais de semana os alunos vão a excursões —ao 

menos uma durante todo o dia e uma durante meio dia por se-

mana— para emocionantes lugares como Pueblo Español, Parque 

Güel, Sitges, Terragona…

Barcelona
 

 A 5 a 8 anos

 B 9 a 13 anos

 C 13 a 15 anos

 D 16 a 18 anos

o que dizem 
os nossos alunos…
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atividades e excursões
Madri, a movimentada capital da Espanha, está cheia de ativida-

des culturais e lugares para conhecer, e os diretores dos nossos 

acampamentos sempre o levam em conta na hora de organizar ex-

cursões e viagens. Enquanto estiverem na área do acampamento, 

os alunos podem participar de atividades na própria residência du-

rante a parte da tarde ou noite como festas, competições, foguei-

ras, cinema, discotecas, danças ou participarem de excursões com 

os monitores visitando os pontos turísticos da cidade (museus, 

parques, monumentos, etc). A partir de Madri os estudantes do 

acampamento embarcarão em viagens para as cidades medievais 

próximas, com fortes infl uências romanas, judaico-cristãs e mu-

çulmanas. Eles descobrirão a quinta universidade mais antiga do 

mundo em Salamanca, os aquedutos romanos em Segóvia, além 

de muitas das atrações de Madri. Excursões durante todo o dia: 

Toledo, Segóvia e Salamanca. Excursões de meio 

período: El escorial, Parque aquá-

tico, Museu do Prado, Alcalá de 

Henares, Aranjuez, city tour…

localizaçãoacampamento 
de verão

5 a 18 anos

O acampamento de verão de Madri localiza-se no 
principal edifício residencial da Universidade Francis-
co de Vitoria, uma das universidades mais prestigia-
das da Espanha. 

O campus, espaçoso e caracterizado com árvores e 
espaços verdes, está situado fora do centro de Madri, 
na Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km 1.8.

instalações
A residência onde o acampamento de Madri está situado ofere-
ce esplêndidas instalações aos participantes do programa, in-
cluindo salões para os estudantes, sala comum de TV, salas de 
estudo, academia, salão de dança e laboratório de computação, 
onde os alunos podem usar os computadores e a Internet para 
checar seus e-mails. Além disso, o campus universitário possui 
excelentes instalações para a prática de esportes, utilizadas 
para nossas sessões de acampamento: destaques incluem cam-
pos de futebol, de tênis, paddle, quadras de basquete e outras 
de multiuso.

As aulas são ministradas no campus da universidade.

alojamento
Os estudantes que participarem do programa residencial do 
nosso acampamento irão fi car em confortáveis quartos simples 
ou duplos, todos com banheiros privativos.

esportes opcionais
Tênis • Paddleball • Equitação.

autorização para sair 
desacompanhado
Disponível de acordo com as condições especifi cadas.

capacidade
120-180 alunos residenciais.

Maria
–––––––––––

Espanha
6 anos

“Eu adorei estar com os meus mais 
novos amigos. Todos os dias tinham 
novas atividades como jogos, 
excursões, viagens, fogueiras, ofi cinas 
de artesanato… Eu realmente tive 
umas férias inesquecíveis. Conheci 
novas pessoas e estou muito feliz com 
os meus amigos estrangeiros.”

 

 5 a 8 anos A 

 9 a 13 anos B 

 13 a 15 anos C 

 16 a 18 anos D 

Supervisão
100%

Madri

o que dizem 
os nossos alunos…

Julho
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localização
Julho

16 a 18 anos

acampamento 
de verão

A Enfocamp Colégio Albergue está localizada a ape-
nas 5 minutos a pé da parte histórica de Marbelha, 
caracterizada pelas ruas pequenas e pitorescas, pe-
los edifícios caiados, pelas fl ores de cores vibrantes e 
praças vivas. Esta única e conveniente localização per-
mite que os alunos participem da rotina vibrante que 
a cidade tem a oferecer durante o verão. Os alunos se 
encontram para conversar, fazer compras, se refrescar 
ou mesmo curtir os ares vindos do mediterrâneo.

instalações
A escola de Marbelha é um amplo e cercado complexo locali-
zado em uma vizinhança pacífi ca. Os professores da Enfocamp 
estão de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana para as-
segurar a segurança e o conforto dos alunos. O prédio principal 
inclui uma recepção 24 horas, máquinas de refrigerantes, cafés 
e lanches, telefone público, uma sala de jantar, uma sala de 
TV/vídeo e 3 salas de conferência, para 20, 30 ou 60 pessoas. 
Na parte de fora, os alunos podem se divertir com a piscina, 3 
campos esportivos multiuso, quadras de tênis, extensos jardins 
verdes e um quintal a céu aberto. As aulas são ministradas em 
uma escola próxima.

alojamento
Os estudantes fi carão em um edifício residencial com quartos 
distribuídos por diversos andares. Há dormitórios para 2, 3, 4 
e alguns para até 6 pessoas. Todos eles possuem banheiro pri-
vativo. Algumas famílias também estão disponíveis aos alunos 
com 16 anos ou mais.

esportes opcionais
Tênis • Paddleball • Equitação • Golfe.

autorização para sair 
desacompanhado
Disponível de acordo com as condições especifi cadas.

capacidade
180 alunos.

 

 D 16 a 18 anos

“Eu nunca esquecerei das minhas 
férias de verão em Marbelha e nem 
das pessoas que eu conheci por lá: 
monitores, professores, coordenadores 
e o meu grupo de amigos. Tive a 
chance também de praticar o tênis, 
meu esporte favorito, praticamente 
todos os dias. Marbelha é linda e 
espero voltar no próximo ano!”

Francesca
–––––––––––

Itália
16 anos

Supervisão
100%

atividades e excursões
No acampamento Albergue de Marbelha, nós preparamos o verão 

com um monte de atividades animadas, agendadas para depois 

das aulas de idiomas pela tarde ou noite. Os diretores têm em con-

ta a proximidade do acampamento à praia de modo que os alunos 

podem escapar do calor do verão disfrutando das cercanias natu-

rais de Marbelha. Adicionalmente, os alunos podem conhecer a 

Andaluzia através das excursões semanais de meio dia ou dia in-

teiro, conhecendo o coração da Espanha romana e árabe e o berço 

do fl amenco. As excursões incluem passeios como visita à Caver-

na Neja, Sevilha, city tour, Mijas, Granada, e a Sierra Nevada.

Marbelha

A proximidade da escola ao centro da cidade permite uma fácil 
circulação dos alunos. Alunos de 16 a 18 anos freqüentam as 
5 classes e conciliam esportes, ofi cinas e excursões. Nós tam-
bém permitimos aos alunos diferentes limites de horários para 
os alunos mais maduros que pretendem conhecer a cidade com 
os amigos. Os estudantes do nosso Colégio Albergue se tornam 
integrados ao ritmo diário da cidade, com o benefício adicional 
de estar a só 10 minutos da praia a qualquer momento!

o que dizem 
os nossos alunos…

AlbergueAlbergue
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localização
Julho e Agosto

acampamento 
de verão

13 a 18 anos

O acampamento Alborán Marbelha está localizada 
em uma bonita fazenda. O campus cobre 38 mil m2, 
cercado por inúmeros pinheiros que oferecem som-
bra e tranqüilidade aos nossos alunos. 

A escola fi ca a 13 Km do centro de Marbelha, próximo 
ao hotel Don Carlos e do hospital central da cidade e 
a somente 15 minutos andando da praia.

instalações
O edifício principal do acampamento consiste de dormitórios, 
uma sala de jantar e uma área residencial para professores e 
funcionários. As instalações esportivas incluem uma piscina; 
chuveiros; uma área esportiva multiuso; uma quadra de paddle; 
2 campos de futebol, um de grama e um pavimentado; quadra 
de basquete e futebol de salão e uma quadra de handebol. Há 
também um quiosque e uma sala de jogos.

alojamento
Os dormitórios do acampamento Alborán Marbelha são mobi-
liados com beliches e armários e acomodam de 8 a 12 alunos, 
separados por idade e sexo. Ao menos um monitor dorme no 
mesmo quarto para supervisionar os alunos. Monitores também 
supervisionam os banheiros que fi cam fora da residência.

esportes opcionais
Tênis • Paddleball • Equitação • Golfe • Natação.

autorização para sair 
desacompanhado
Disponível de acordo com as condições especifi cadas.

capacidade
220 alunos residenciais.Helmut

–––––––––––
Alemanha

16 anos

“Tive uma ótima experiência em 
Marbelha. Conheci meninas e 
meninos da Espanha e de todo o 
mundo. Ainda mantenho contato com 
eles através do e-mail. Todos os dias 
fazíamos algo diferente e tínhamos 
muitas opções de atividades 
para escolher. Este ano irei para 
Barcelona visitar uns amigos que me 
convidaram pra fi car na casa deles.”

Supervisão
100%

atividades e excursões
Os alunos visitarão com freqüência as praias da Costa del Sol pró-

ximas dali. Também poderão desfrutar de ao menos uma excursão 

de um dia inteiro e duas de meio período durante a quinzena em 

Marbelha. Nós organizamos estas excursões com o objetivo de 

que nossos estudantes, estrangeiros e espanhóis, possam conhe-

cer a grande variedade de atrações históricas e culturais que a 

região da Andaluzia e os arredores de Marbelha oferecem. Ativi-

dades no acampamento incluem: festas, competições, fogueiras, 

cinema, discotecas, bailes e muito mais. As excursões típicas para 

este grupo seriam, por exemplo, as cavernas de Nerja, Sevilha, 

city tour em Marbelha e Granada.

Marbelha
 

 13 a 15 anos C

 16 a 18 anos D

o que dizem 
os nossos alunos…

AlboránAlborán
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Lara

–––––––––––
Polônia
12 anos

localização acampamento 
de verão

A escola Alemán Marbelha está localizada no alto de 
uma colina a 19 Km do centro de Marbelha, em frente 
do hotel Don Carlos. Situada em uma das melhores 
áreas residenciais de Marbelha, a escola Alemán é 
muito prestigiada na região e possui a mais fi na es-
trutura. Do campus da escola de 30.000 m2 você po-
derá ver praias como Marbelha e Estepona. A praia 
está a apenas 15 minutos de caminhada!

“Minha monitora Lúcia sempre nos 
ajudou em tudo. Ela era como uma 
irmã mais velha para nós. No meu 
quarto eu tinha amigos de Sevilha, 
Murcia, Itália e uma aluna da Rússia 
que falava menos espanhol do que 
todas nós e eu aprendí a perder a 
minha timidez em falar espanhol 
enquanto eu a ajudava.”

Supervisão
100%

atividades e excursões
Os alunos visitarão com freqüência as praias da Costa del Sol pró-

ximas dali. Também poderão desfrutar de ao menos uma excursão 

de um dia inteiro e duas de meio período durante a quinzena em 

Marbelha. Nós organizamos estas excursões com o objetivo de 

que nossos estudantes, estrangeiros e espanhóis, possam conhe-

cer a grande variedade de atrações históricas e culturais que a 

região da Andaluzia e os arredores de Marbelha oferecem. Ativi-

dades no acampamento incluem: festas, competições, fogueiras, 

cinema, discotecas, bailes e muito mais. As excursões típicas para 

este grupo seriam, por exemplo, as cavernas de Nerja, Sevilha, 

city tour em Marbelha e Granada.

5 a 13 anos
Marbelha

 

 A 5 a 8 anos

 B 9 a 13 anos

Julho e Agosto

instalações
O prédio principal da escola alberga as residencias de estudan-
tes, sala de jantar, sala de conferência, cantina, enfermaria e 
várias áreas comuns aos estudantes. As salas estão localizadas 
em um outro prédio junto com as quadras esportivas. Nossa 
estrutura inclui uma área interna e externa para atividades, pis-
cina, um grande jardim, campo de futebol, 2 quadras de vôlei, 
basquete e handebol.

alojamento
Para os estudantes mais velhos, cada dormitório é dividido en-
tre 5 ou 6 pessoas e tem seus próprios banheiros e chuveiros. 
Os estudantes mais jovens dormem em quartos de 6 a 14 pes-
soas, acompanhados durante todos os momentos por um con-
selheiro para garantir uma supervisão de 24 horas. Estes quar-
tos têm chuveiros e banheiros compartilhados. Os estudantes 
são agrupados de acordo com idade e sexo. Todos os alunos 
possuem pensão completa (café, almoço e jantar), 7 dias por 
semana. Nos dias de atividades externas e excursões, a escola 
providencia o lanche.

esportes opcionais
Tênis • Paddleball • Equitação • Golfe • Natação.

autorização para sair 
desacompanhado
Não disponível.

capacidade
220 alunos residenciais.

o que dizem 
os nossos alunos…

AlemánAlemán
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William

–––––––––––
Reino Unido

10 anos

localizaçãoacampamento 
de verão

Salamanca é uma cidade cênica e deslumbrante, de-
clarada a Capital Cultural Européia para 2002 e é pro-
tegida pela UNESCO como um patrimônio histórico 
mundial. A impressionantemente conservada cidade 
medieval é também uma das áreas mais joviais da Es-
panha, lar da 5ª universidade mais antiga do mundo.

instalações
O Colégio Calasanz é uma construção típica salmantina, cons-
truído ao redor de um pátio tranqüilo na forma de um U. Os 5 
andares da escola possuem salas de aulas, uma grande sala de 
conferência, sala de vídeo, laboratório de informática, residên-
cias estudantis, refeitório e uma enfermaria. O pátio —um claus-
tro clássico— é visível desde qualquer lugar de nossa escola, 
através das grandes janelas de vidro interiores; complementado 
por uma igreja do século 16 adjacente, “Las Bernardas”, um dos 
melhores exemplos de arte plateresca na Espanha, só está aces-
sível aos que freqüentam a nossa escola. Atrás da antiga igre-
ja existem extensas instalações esportivas: campo de futebol, 
basquete, handebol, vôlei, “frontón” (handebol basco), pista de 
patinação… Os estudantes também têm acesso a um clube de 
natação separado, próximo à escola.

alojamento
A escola oferece 2 tipos de alojamento: casas de família para 
alunos com mais de 14 anos e dormitórios na escola. Os quar-
tos na residência são duplos e mobiliados com camas, guarda 
roupas, mesa de estudos e prateleiras para cada aluno. Há um 
lavatório em cada quarto e os banheiros compartilhados estão 
espalhados pelos 2 andares da residência.

esportes opcionais
Tênis • Equitação.

autorização para sair 
desacompanhado
Disponível de acordo com as condições especifi cadas.

capacidade
250 alunos residenciais.

“A melhor parte da viagem para 
mim foi poder conhecer pessoas de 
diferentes partes do mundo em um 
só lugar. Eu aprendi mais espanhol 
durante duas semanas do que em todo 
o tempo que eu tive aulas em meu país. 
Meu colega de quarto, Jordi, era uma 
pessoa super bacana de Barcelona. 
Foram semanas muito boas. Eu amei 
Salamanca… é deslumbrante!”

5 a 18 anos

Supervisão
100%

O Colégio Calasanz está localizado no 
coração da cidade e ainda possui 

traços históricos, com fácil acesso 
a pé aos alunos. O edifício é 

um exemplo primoroso da 
arquitetura de Castela e 

Leão, e está em uma área 
viva, cercada de outros 

sitios culturais de 
interesse.

atividades e excursões
Salamanca, a “Cidade de Ouro” da Espanha, abrange uma rique-

za de atividades entre as suas antigas paredes medievais. Os 

alunos poderão explorar os tesouros de Salamanca através das 

excursões promovidas pela escola. As visitas incluem a Catedral, 

a universidade, os museus, bem como participar em atividades 

no próprio campus, tais como cinemas, discotecas, competições 

e shows. Os alunos também participarão de excursões de meio 

período ou dia completo todas as semanas, descubrindo por 

exemplo as cidades de Ávila e Segóvia, as vilas de La Alberca e 

Alba de Tormes, ou às vezes uma viagem a Portugal e à cidade 

fronteiriça de Ciudad Rodrigo.

Salamanca

o que dizem 
os nossos alunos…

 

 5 a 8 anos A 

 9 a 13 anos B 

 13 a 15 anos C 

 16 a 18 anos D 

Julho e primeira 
quinzena de Agosto
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localização programa para 
adolescentes

Sevilha é a capital da Andaluzia e tem uma popula-
ção de aproximadamente 700.000 habitantes. A in-
fl uência histórica moura ainda está presente em sua 
arquitetura e pode ser apreciada perfeitamente na 
catedral, que é uma das mais espetaculares de toda a 
Espanha. Os costumes e tradições como as touradas 
e o fl amenco fazem de Sevilha uma cidade fantástica 
para os viajantes que queiram aprender um idioma.

instalações
Localizado no bairro de Arenal, bem no coração da cidade e mui-
to próxima de importantes lugares como a prefeitura e a ponte 
Triana. Modernas instalações em um palacete típico andaluz, 
muito luminoso, com um terraço de 300 m2 com vista para La 
Giralda e para o rio, com 14 salas amplas, uma moderna sala de 
computadores, uma biblioteca bem equipada, sala de conferên-
cias, zonas comuns, um típico pátio andaluz decorado com os 
magnífi cos azulejos trianeros, WiFi e ar condicionado. Totalmen-
te adaptado para defi cientes físicos.

alojamento
Os participantes vão dividir o quarto com outro adolescente 
numa casa perto da escola, de forma que possam ir caminhan-
do. Estudantes que optarem pela residência fi carão em um mo-
derno edifício no coração do centro histórico de Sevilha, a ape-
nas 15 minutos de nossa escola. Os alunos fi carão em quartos 
de 2 a 4 pessoas, a maioria deles com seus próprios banheiros 
completos. Um plano de refeição completo está incluído em am-
bas as opções.

esportes opcionais
Não disponível.

autorização para sair 
desacompanhado
Disponível de acordo com as condições especifi cadas.

capacidade
80 alunos.

atividades e excursões
Os participantes terão diversas opções de atividades no período 

da tarde e noite sem nenhum custo adicional. Entre elas estão: 

várias atividades esportivas, aulas de dança e de culinária, fi lmes 

ou leituras em espanhol, passeios a museus e pontos turísticos, 

e uma festa de boas vindas. Todos os sábados oferecemos uma 

excursão de um dia inteiro e que também já está incluída no pro-

grama (praia de Matalascañas, Cádiz, Conil, Isla Mágica).

“Minha parte favorita de estar 
em Sevilha foi aprender a dançar 
Sevilhanas. Foi muito divertido 
e agora eu quero voltar para a 
Feira de Abril e mostrar tudo o 
que eu aprendi.”Simone

–––––––––––
França

17 anos

14 a 18 anos
Estudantes internacionais

 

 C 14 a 15 anos

 D 16 a 18 anos

Supervisão
75%

Sevilha

Julho

o que dizem 
os nossos alunos…

Os participantes serão divididos em grupos de acordo com sua 
faixa etária e nível de idioma. Diariamente os estudantes vão 
ter tempo livre para realizarem atividades como fazer compras, 
encontrar os amigos, praticar esportes, etc. Todos os estudan-
tes são independentes e responsáveis por sua própria loco-
moção entre o local de estadia e as aulas/atividades. Também 
são responsáveis pelo cumprimento dos horários de retorno a 
casa ou residência. Este estilo de vida independente também 
signifi ca que, diferentemente de outros acampamentos, as ati-
vidades do período da tarde e as excursões são opcionais.

Terraço
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localização

Julho e primeira 
quinzena de Agosto

acampamento 
de verão

Valência é terceira maior cidade da Espanha e expe-
rimentou um renascimento cultural há poucos anos. 
Localizada no litoral mediterrâneo, é uma cidade de 
médio porte de aproximadamente 800 mil habitan-
tes, belas praias e passeios, arquitetura fascinante 
e um clima agradável e ensolarado. Valência é uma 
ótima opção para um acampamento de verão… estu-
dantes podem visitar a praia durante sua estadia!

instalações
A escola de Valência está localizada no bairro da universidade. 
Nosso campus também está a poucos metros andando da praia 
e também do centro da cidade. As instalações incluem uma sala 
com Internet, música, TV, jogos e reuniões e uma sala de confe-
rências. Oferece também uma lavanderia e quadras de esportes.

As aulas ocorrem em um edifício próximo.

alojamento
A residência é composta por quartos triplos, cada um com o 
seu banheiro. Os dormitórios também possuem Internet e ar 
condicionado. Algumas famílias também estão disponíveis aos 
alunos com 14 anos ou mais.

esportes opcionais
Vela.

autorização para sair 
desacompanhado
Disponível de acordo com as condições especifi cadas.

capacidade
150 alunos residenciais.

atividades e excursões
Valência tem o melhor de dois mundos: uma próspera cidade 

grande e bonitas praias, tudo junto. As atividades misturam a ex-

ploração de tudo o que Valência tem a oferecer com as atividades 

internas, usando as instalações do acampamento. Os alunos po-

derão fazer excursões para cidades vizinhas, tais como Peñíscola, 

Benidorm, Gandía, Játiva, Sagunto, Alicante, Albufera e Saler. Ofe-

recemos as mesmas ofi cinas clássicas das outras escolas: artesa-

natos, drama, fotografi a, jornalismo, Flamenco e mais.

Anna
–––––––––––

Brasil
15 anos

“Eu tive as melhores férias de 
verão da minha vida em Valência. 
A melhor parte era poder ir à praia 
todos os dias. Eu defi nitivamente 
voltarei no próximo verão!”

13 a 18 anos

 

 13 a 15 anos C

 16 a 18 anos D

Supervisão
100%

Valência

o que dizem 
os nossos alunos…
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Granada

localização

14 a 18 anos
Estudantes internacionais

programa para 
adolescentes

“Minhas férias de verão em Granada 
foram incríveis! Nós conhecemos 
lugares inesquecíveis como Alhambra 
e a área dos ciganos. Além disso, eu 
fi z amigos espanhóis, americanos e 
de outras partes da Europa. Minha 
atividade favorita eram as ofi cinas de 
teatro —eu tive a oportunidade de 
escrever a minha própria peça e atuar 
com o meu grupo de amigos.”

Antoin
–––––––––––

Bélgica
15 anos

Supervisão
75%

atividades e excursões
O programa para adolescentes inclui algumas atividades super-

visionadas todos os dias após o almoço. Estas atividades podem 

ser esportes, ofi cinas culturais ou atividades recreativas. Duas ve-

zes por semana, os alunos freqüentam a piscina, o rio ou a praia. 

Granada possui uma grande riqueza cultural, na própria cidade 

e ao redor da mesma. Por este motivo, ao menos uma excursão 

durante o fi nal de semana está programada. Alguns exemplos: 

Excursão durante todo o dia: Alpujarras, Córdoba, Sevilha… Ex-

cursão de meio período: Alhambra, Museu arqueológico, show de 

Flamenco, passeio à praia…

Granada é uma cidade pitoresca localizada nas mon-
tanhas de Sierra Nevada e a somente 45 minutos da 
Costa Tropical. É um lugar ideal para que as crianças 
possam aprender a cultura espanhola. A cidade apre-
senta incríveis relíquias do passado como a Capela 
Real e Alhambra e antigas tradições como a dança 
fl amenca e as tapas.

O tamanho mediano da cidade facilita a locomoção 
dos alunos, propiciando um melhor aprendizado.

As tardes e os fi nais de semana serão recheados de 
atividades ou excursões como esportes, natação e 
outras atividades de recreação.

instalações
As aulas ocorrem em uma escola próxima ao edifício residencial, 
ambos convenientemente localizados no centro de Granada.

alojamento
As acomodações poderão ser na residência Enfocamp ou em 
casas de família, localizadas a uma distância máxima de 20 
minutos da escola. Ambos são supervisionados por nossos 
conselheiros. Nossa residência em Granada consiste em quar-
tos duplos ou triplos, muitos deles com banheiros privativos. 
Adicionalmente, as instalações incluem: banheiros compartilha-
dos, salas comuns com TV, ar condicionado e cozinha totalmen-
te equipada e mantida pela equipe da residência.

esportes opcionais
Não disponível.

autorização para sair 
desacompanhado
Disponível de acordo com as condições especifi cadas.

capacidade
180 alunos.

 

 C 14 a 15 anos

 D 16 a 18 anos

Julho

O programa para adolescentes de Granada é diferente dos nos-
sos outros acampamentos de verão porque os estudantes vivem 
e estudam em dois lugares separados. Na manhã de segunda 
feira, no primeiro dia, os alunos vão à escola para a avaliação de 
conhecimento e logo depois, saem para um city tour pela cidade 
de Granada, conhecendo os mais importantes pontos turísticos 
da cidade. Após às classes, os alunos vão para a residência ou 
casa de família para disfrutar de um almoço típico espanhol.

o que dizem 
os nossos alunos…


