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Datas do curso: 

Primavera: 01 a 21 de abril                         
(cursos de 2 e 3 semanas disponíveis)

Verão: 8 de julho a 18 de agosto            
(cursos de 2 a 6 semanas disponíveis)

* (datas de chegada alternativas são 
possíveis - por favor, contate-nos para 
maiores informações)

Valor (com tudo incluso) -  £ 795 por 
semana

A International House Durham se juntou 
com à Durham School, um internato 
britânico tradicional, com uma comunidade 
internacional moderna, que oferece 
acomodações e residencias de alta 
qualidade. O campus fica a apenas 10 
minutos a pé da bela cidade de Durham.

O que oferecemos...

International House 
Campus Residencial Durham – 
Curso para Adolescentes  2019 
10-17 Anos

Principais recursos 
incluidos: 
•15 horas de aula por semana

• 10 horas de atividades 
educativas

• Acomodação em campus com a 
maior segurança

• Pensão completa - todas as 
refeições na sala de jantar com 
estilo medieval

• Excursões - 2 dias completos por 
semana

• Atividades noturnas

• Supervisão 24 horas por pessoas 
treinadas em segurança

• Certificado no fim do curso

• Seguro completo de viagem e 
saúde

Localização 
• A Durham School está situada em uma das 5 

melhores cidades universitárias do Reino Unido. 
• Durham é a cidade mais compacta do Reino Unido, 

muitas vezes referida como a “Cambridge do Norte”.
• Durham é o lar de um dos marcos mais famosos do 

Reino Unido; a Catedral de Durham, e também do 
Castelo de Durham, que é 

      Patrimônio Mundial da  UNESCO e tem um dos 
      panoramas mais impressionantes da Europa.
• A menos de 3 horas de 
      Londres, 2 horas de 
      Edimburgo e 12 minutos 
      de trem de Newcastle!
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English for Life – 
‘Confidence for Life’
O curso da International House Durham Young Learners, oferece aulas de inglês super 
interessantes e motivadoras, todas as manhãs, aliado a um programa divertidíssimo 
de atividades educacionais focadas no idioma, todas as tardes.

Este curso é para: 
• Melhorar as habilidades do idioma

• Desenvolver melhores habilidades de escuta

• Aprimorar o vocabulário

• Criar confiança trabalhando em grupos e fazendo apresentações

 Aulas  As aulas acontecem no campus e são 
baseadas no estilo comunicativo, trabalhando 
todas as habilidades, de modo que o aluno possa 
praticar o inglês dentro de um contexto da vida 
real.

 Tema O tema do curso é “Inglês para a vida - 
Confiança para toda a vida” e todos os alunos 
serão incentivados a melhorar sua confiança se 
comunicando em inglês sempre. As crianças e 
os adolescentes adquirem a linguagem de forma 
mais eficiente, quando o foco não está na língua 
que estão aprendendo, mas nas atividades em 
que participam.

 Linguagem  A linguagem necessária para as 
atividades é funcional e comunicativa, e isso se 
reflete no programa criado especialmente para 
o programa de verão. Os alunos trabalharão 
em grupos com projetos elaborados em volta 
de sua estadia em Durham e nas excursões 
educacionais.

 Experiência
 

a experiência da sala de jantar

Os alunos serão capazes 
de desenvolver suas 
habilidades durante 
atividades sociais e 
educacionais para combinar 
seus talentos e interesses. 
As atividades sociais 
incluem; visitas à famosa 
Catedral e Castelo de 
Durham (ambos locais onde 
foram filmados o Harry 
Potter), o Museu Beamish, o 
Museu Durham Oriental e a 
Universidade de Durham

buscamos alçar voos altos!
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Excursões de meio dia incluem: 
• Newcastle – Visite esta 
      adorável e animada 
      cidade e veja as famosas 
      pontes, e o “Anjo do 
      Norte” - a maior escultura 
      do Reino Unido.
• Beamish  – Um museu ao 
      ar livre mundialmente
      conhecido, contando a 
      história da vida no nordeste 
      da Inglaterra durante os 
      séculos XVIII e XIX. 
      Oportunidades de fotos  
      incríveis!

• Metrocentre – Um dos 
      maiores shoppings 
     da Europa!
• Durham  – Experimente um 
     passeio de barco pela 
     fortaleza de Durham com 
     vistas magníficas!

Atividades sociais 
e excursões

 As excursões de dia inteiro                                                                                              
incluem::
• Edimburgo - A capital da Escócia. 
     Curta o famoso castelo e  veja onde                       
     J.K.Rowling se inspirou para escrever 
    seus livros e criar Hogwarts!

• York - Uma incrível cidade histórica com 
      ruas medievais e a famosa catedral. Conheça 
     a história dos Viking no famoso Jorvik Centre e até 
     se vista como um deles!

• O parque nacional de Lake District - 
      Lar de Beatrix Potter, William Wordsworth 
      e muitos outros escritores e autores famosos. 
     Conheça essa região mágica e desfrute de 
     um passeio de barco no Lago Derwentwater.

• 

SCOTLAND

ENGLAND

Edinburgh

Alnwick

DURHAM

Newcastle 
upon Tyne

York

Lake
District

National 
Park

Northumbria

Hadrian’s Wall

Adorariamos ter você aqui!

O “Reino” da Northumbria - Esta região tem mais                              
castelos do que qualquer outra área do Reino Unido. 
Venha com a gente visitar o Castelo de Alnwick, jardins e visite a 
maior casa na árvore do mundo! A localização dos primeiros 
filmes de Harry Potter é o lugar perfeito para experimentar 
seu primeiro voo de vassoura! Além disso, visite o magnífico
Castelo Bamburgh, localizada em uma praia, e também cenário de 
muitos filmes de Hollywood, como a série “Vikings”!
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Para consultas e inscrições, 
entre em contato:
International House Newcastle, 
7-15 Gallowgate, 
Newcastle upon Tyne, 
NE1 4SG

Tel: +44 (0) 191 232 9551

Fax: +44 (0) 191 232 1126

Email: info@ihnewcastle.com

www.ihnewcastle.com

O Campus de verão da International House Durham  e a International 
House Newcastle são membros conjuntos do grupo de escolas 
NE14languages. A International House Newcastle vem operando 
como uma organização de treinamento de idiomas nos últimos 40 
anos. Ambos são afiliados à International House World Organization 
e estamos comprometidos em oferecer ensino de excelente quali-
dade e experiências memoráveis -
‘Trazendo as pessoas do mundo juntas!’
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