
Olá,

Tens entre 12 e 17 anos? Queres vir aprender e praticar a língua inglesa na Irlanda?

Então, vem nesta espetacular viagem de estudo, visitando Irlanda e conhecer algumas
curiosidades deste País.

Se estás interessado, inscreve-te já, pois só dispomos de 25 vagas.

LOCALIZAÇÃO: DUBLIN
Dublin City University (DCU) campus situa-se em Glasnevin, a curta distância do centro de
Dublin e a cerca de 15 minutos do aeroporto.
Esta é a oportunidade única de conhecer Dublin, a capital e maior cidade da República da
Irlanda, local de inúmeros museus, monumentos e festivais.

COLÉGIO: DUBLIN CITY UNIVERSITY
Ocupando um espaço de vários hectares, o DCU campus em Glasvenin permite aos
estudantes desfrutarem de todas as infraestruturas necessárias ao ensino e lazer, rodeados
por um bonito espaço verde – Hampstead Park.
Para além de ginásio, campos de futebol e rugby, courts de ténis, possui diversos espaços
residências para alojamentos dos alunos e um refeitório completo. Tratando-se de um
campus universitário, na DCU os estudantes ficam alojados em pequenos apartamentos de
quartos duplos todos com casa de banho privada, uma pequena cozinha e zona de estar. No
refeitório da universidade terão lugar as três refeições diárias, à exceção dos fins-de-
semana. Nestes dias de excursão será entregue aos alunos um almoço embalado (packed
lunch).
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Serviços incluídos:

 Passagem Aérea Lisboa/Dublin/Lisboa;

 Taxas de Aeroporto e de Segurança;

 Transporte do Aeroporto ao colégio e vice-versa;

 40 Lições de Língua Inglesa;

 14 Noites de alojamento na residência da escola;

 Pensão Completa (3 refeições diárias);

 Programa de Atividades desportivas/sociais/culturais;

 Diploma de aproveitamento escolar;

 Acompanhamento por 02 responsáveis durante toda a estadia;

 Seguro de Viagem.

 CARTÃO DE CIDADÃO VÁLIDO OBRIGATÓRIO (VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES).

PROGRAMA
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PROGRAMA: EDUCACIONAL / DESPORTIVO / CULTURAL
O curso de língua inglesa irá ocupar as manhãs ou as tardes, em diferentes semanas,
totalizando 20 lições semanais. As aulas são dadas em turmas multinacionais e por
professores credenciados que encorajam sempre a prática da língua inglesa dentro e fora da
sala de aula.

Para além do ensino haverá um completo programa recreativo, organizado diariamente pela
MLI – International Schools. As atividades no campus são dedicadas a diversos desportos,
dando a conhecer alguns jogos tradicionais irlandeses. Os mais criativos podem participar
ainda em workshops de Teatro, Trabalhos Manuais, etc. Logo após o jantar a animação
continua com diferentes convívios entre estudantes: festas temáticas, jogos, concursos,
bingo e noite de cinema. Do programa social fazem ainda parte duas excursões por semana.
Os passeios de meio-dia podem incluir uma visita à National Gallery; ao Croke Park; St.
Patrick’s Cathedral; National Botanical Gardens. Aos sábados são programados passeios de
dia-inteiro que dão aos alunos a oportunidade de terem uma dimensão histórica e cultural
deste fascinante país, como visitas a Kilkenny e a Galway. As visitas a Dublin são feitas
utilizando o passe para transportes públicos, sempre na companhia de staff do colégio.
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CONDIÇÕES

DESTINATÁRIOS:
Jovens Beneficiários dos Serviços Sociais

Outros Jovens condicionados à existência de vagas

ENQUADRAMENTO: A atividade não se efetua com menos de 15 participantes.

PREÇO:
Jovens Beneficiários – 1.990,00 Euros

Não Associados – 2.200,00 Euros

INSCRIÇÃO:

Através do portal www.portalssmg.pt.

Necessário o preenchimento desta Autorização de Débito
que deverá ser anexa à inscrição.

PAGAMENTO:
Até 18 mensalidades de igual valor e sucessivas, para o
dia 26 de cada mês. Pagamento por Débito Direto. Outras
situações poderão ser analisadas pontualmente.

LOCAL DE CONCENTRAÇÃO: Saídas de Lisboa a indicar oportunamente.

DESISTÊNCIAS:
Cancelamento da inscrição a partir do dia 19-06-2020 –
100% do valor da viagem.
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Eu, empregado nº ____________ abaixo assinado, autorizo o débito do valor indicado na minha conta:

0 0 3 6 0 9 9 1 0

Autorização não revogável

Autorizo o tratamento, por meio informático ou automatizado, dos dados das pessoas que constam da inscrição, nos termos da Lei de 
Proteção de Dados.

Data: __________________,

Assinatura
___________________________________

É OBRIGATÓRIO PREENCHER ESTA FOLHA, QUE DEVERÁ SER ANEXA À INSCRIÇÃO

INSCRIÇÕES: Deverão ser efetuadas aqui. 
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