
Eurocentres London Eltham
Novo Produto 2015: Pacote de Férias para Jovens Adultos

Voltado para adolescentes com idade entre 16 e 19, o pacote oferece grandes oportunidades de aprendizagem 
dentro de um ambiente seguro e protegido. As aulas são ministradas pela Eurocentres Londres Eltham en-
quanto as atividades extras acontecem em outro local. Um curso de fotografia semanal está incluído no pacote.

 Benefícios estudantis 
 • Mais confiança ao se comunicar em outro idioma
 • Melhora nas competências linguísticas por meio de metodologias de aprendizagem diferentes e  
   uma variedade de materiais de ensino
 • Desenvolvimento de competências interculturais
 • Descoberta de uma nova cultura, costumes e região
 • Aumento de oportunidades universitárias e profissionais 
 • Participação em curso de fotografia

Incluído no pacote
 • Aulas
 • Acomodação Homestay – Casa de família (quarto individual, pensão completa).
 • Traslados (de qualquer aeroporto de Londres)
 • Transporte local (Travelcard para a rede de transporte público de Londres)
 • Atividades e excursões são acompanhadas pela equipe Eurocentres
 • Atividades sociais e excursões: 5 atividades à tarde por semana, em dias de semana (mix  
   de atividades culturais, recreativas e esportivas) e 2 atividades à noite por semana, curso  
   de fotografia, excursão de um dia inteiro por quinzena, aos sábados

Preço
 2 semanas: 1,600 GBP  3 semanas: 2,256 GBP

Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.



 

SISTEMA EUROCENTRES

Necessidades individuais dos alunos são levadas em conta em todos os aspectos do programa, porque acredita-
mos que o maior progresso no aprendizado é feito através do apoio individual. Por isso, oferecemos uma 
ampla seleção de oportunidades individuais e especializadas de aprendizagem de línguas para atender  às 
necessidades do aluno.

Pessoal
• Avaliação abrangente da aprendizagem, metas e proficiência linguística  
  do aluno e feedback 

Instrutivo
• Turmas pequenas e tutoriais individuais a cada duas semanas
• Recomendações dos professores para estudo individual 
• Certificado final com um perfil exato de competências linguísticas dos alunos

Relevante
• Foco em interesses pessoais dos alunos; referências reais
• Aulas comunicativas, centralizadas no aluno e aulas especializadas
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Inverno: 05 - 30 janeiro 2015 (última data de início 19 de janeiro de 2015) 
Primavera: 30 março - 15 maio 2015 (última data de início 27 de abril de 2015) 
Verão: 29 junho - 28 agosto 2015 (última data de início 17 de agosto de 2015)

Datas 2015

Eurocentres Eltham

Localização: Junto ao Eltham Palace, localizado em uma região tranquila e arborizada de Londres, a apenas 
30 minutos de trem do centro de Londres Cursos: Curso de Idioma Geral, IELTS, Fulltime IELTS, Cambridge 
First (FCE), Cambridge Avançado (CAE), Inglês para Negócios , Open Choice IELTS, Gap Year (Ano de  
idioma), Super Saver, Pacote de Férias Jovens Adultos.
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Básico: Aprenda os elementos essenciais de fotografia com a câmera de seu celular e composição de imagens 
Análise: Imagens e descobrindo o que faz com que uma imagem fique boa usando a câmera de seu telefone
Criatividade: Inspiração: o que inspira você para tirar fotos e onde achar inspiração no dia a dia
Conhecimento técnico: Aplicativos de câmera e gerenciamento de fotos (foco, zoom e edição)
Redes sociais: aplicativos populares de compartilhamento e segurança online.

Curso de Fotografia
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Exemplo de Horário Semanal

Semana 1

Domingo Segunda Terca Quarta Quinta Sexta Sábado

Café da manhã na casa de família

Manhã 

9 am - 1 pm
Dia livre

Teste de nivala-
mento para o curso 

de Inglês
Curso de Inglês

Excursāo de 1 
dia a 

Brighton

Lanche para 
levar Almoço na escola Lanche para 

levar
Tarde

2 - 4 pm
Dia livre Excursāo  

London Eye
Curso de 

Fotografia Tour de barco
Excursāo  
Madame  
Tussauds

Tour no  
Eltham Palace

Excursāo de 1 
dia a 

Brighton

Jantar na casa de família

Noite

7.30 - 10 pm Cinema
Teatro 

(Lion King)


