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O nosso programa de férias oferece um ambiente 
exclusivo, protegido e enriquecedor que foi 
desenvolvido para as crianças melhorarem o seu Inglês, 
enquanto ganham novas habilidades e se tornam mais 
independentes e responsáveis. Tudo isto enquanto se 
divertem com um grupo de crianças internacionais da 
mesma idade! É o cenário ideal para crianças que estão 
indo para fora de casa pela primeira vez, ou simplesmente 
querendo melhorar o seu Inglês enquanto vivenciam a 
verdadeira cultura Inglesa. 

Somos um programa de férias só para meninas e 
recebemos um máximo de 40 crianças por sessão. A 
proporção de adultos para crianças é de 1-6, o que nos 
permite garantir uma excelente supervisão, bem como 
atenção personalizada.

Estimulante, instruitivo, divertido 
e verdadeiramente Inglês

DOS 8-14 ANOS

C O U N T R Y  H O U S E
S U M M E R  C A M P
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No nosso programa de férias, as crianças têm um calendário 
muito ocupado, mas também têm tempo para relaxar! Todos 
os dias oferecemos duas sessões de 1.5h de Inglês e duas 
atividades diferentes, bem como uma enorme variedade de 
jogos e eventos. No final da sua estadia, as crianças terão 
completado 24h de lições de Inglês e centenas de horas de 
atividades em Inglês, incluindo esportes, dança, música, 
teatro, culinária, natação, artes e muito mais! 

No final de cada dia, as crianças participam de eventos com 
todo o grupo, como caças ao tesouro, cinema, talent shows, 
jogos em volta da fogueira, o que lhes permite imergir na 
cultura Inglesa de uma maneira divertida e estimulante. 
As crianças vão também a excursões a Londres, a locais de 
interesse histórico e numa aventura em que irão acampar 
debaixo das estrelas! As nossas excursões tipicamente 
incluem castelos, atracões em Londres, piqueniques e feiras.

O  N O S S O
P R O G R A M A

“O verdadeiro programa 
de férias Inglês”
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Oferecemos duas sessões de Inglês, de 1.5h cada, de Segunda-
feira a Sábado: uma de manhã e outra à tarde. Estas sessões 
são imediatamente seguidas de atividades em que as crianças 
têm a oportunidade de praticar o que aprenderam. 

Todos os nossos professores de Inglês são certificados em 
TEFL / TESIL e todos os nossos monitores são nativos em 
Inglês. 

As nossas sessões de Inglês são práticas, divertidas e 
estimulantes. As crianças aprendem Inglês enquanto 
discutem temas relevantes do seu interesse. Acreditamos 
que a vontade de quererem participar nas atividades, que 
são todas em Inglês, juntamente com o desejo de formarem 
amizades com crianças de línguas diferentes, são os dois 
fatores principais que motivam as crianças a desenvolver o 
seu Inglês. 

Nas nossas sessões de Inglês, damos as crianças as 
ferramentas para fazerem isso mesmo. Elas irão consolidar 
o Inglês que aprenderam durante o ano na escola, através 
de um método prático que lhes permite usar tudo o que 
aprenderam enquanto estão no programa de férias.

SESSÕES
DE INGLÊS
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As crianças do Country House Camp vivem e respiram a 
verdadeira cultura Inglesa. Oferecemos uma experiência 
muito diferente das outras escolas de Inglês pois os nossos 
participantes vivenciarão tradições, que fazem a casa de 
campo Inglesa tão única e especial, durante a sua estadia na 
nossa casa de campo privada, no coração do Reino Unido. 

No Country House Camp praticamos boas maneiras e etiqueta, 
através de atividades divertidas como a nossa black tie gala, 
debates, concursos e muitos outros jogos que permitem as 
crianças imergir na cultura Inglesa de uma maneira divertida 
e estimulante.

B R I T I S H 
C O U N T R Y  L I V I N G
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O nosso programa de férias se encontra nos campos 
verdejantes de Hampshire, perto da vila histórica de Odiham, 
onde nasceram Jane Austen e Dickens. Estamos a 1 hora de 
Londres e do aeroporto de Heathrow. 

As crianças ficam alojadas na nossa genuína propriedade 
privada no campo Inglês. Dormem em camas espaçosas e 
tem seu próprio banheiro, em quartos que são limpos todos 
os dias. 

Oferecemos três refeições por dia, e damos muita importância 
a comida bem preparada em casa, com muita fruta e vegetais. 
Todas as refeições são servidas em estilo familiar e como 
gerimos pequenos grupos de crianças de cada vez, damos 
muita atenção aos hábitos alimentares de cada criança. 

O nosso staff está treinado para avaliar se cada criança esta 
comendo o suficiente e escolhendo refeições balanceadas. 
Alem das refeições, oferecemos também uma variedade de 
bebidas e lanches saudáveis, para dar energia e hidratar!

LOCALIZAÇÃO,  
A L O J A M E N TO
E  REFEIÇÕES
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No Country House Camp nos certificamos de que cada 
criança pratica atividades que são novas e desafiantes e 
que requerem o uso de vocabulário novo todos os dias. 
Nós acreditamos veementemente que a combinação de 
atividades estruturadas com o poder da escolha, otimiza o 
crescimento no aprendizado. 

Oferecemos uma enorme variedade de atividades, desde 
ténis a artes marciais, culinária e música que as crianças 
podem escolher livremente. Pode encontrar a nossa lista 
completa de atividades no nosso website. 

A S  N O S S A S 
AT I V I D A D E S
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As nossas participantes mais velhas necessitam de mais 
espaço e independência, bem como privilégios que vêm 
com a idade! Elas participam em workshops sobre liderança, 
debates, um projeto de voluntariado e uma excursão especial 
no final do programa de férias a um dos maiores parques 
temáticos de Inglaterra. A sua excursão a Londres também 
é um pouco diferente, com um pouco mais de compras e 
diversão, antes de se juntarem às outras crianças para um 
musical! 
No entanto, têm também mais responsabilidade! As Sénior 
Girls ajudam na organização de eventos no Country House 
Camp e também a fazer as mais pequenas sentirem-se em 
casa. A recompensa…? Ficarem acordadas até mais tarde 
e o uso ocasional dos seus telefones. As Sénior Girls têm o 
melhor dos dois mundos!
O bem-estar da sua filha é da maior importância para nós e 
com mais de uma década de experiência combinada nesta 
indústria, nós compreendemos o que é necessário para ser 
um bom monitor. 
Todos os membros do nosso staff são pessoalmente 
entrevistados, as suas referências e registo criminal são 
verificados atentamente. Mais ainda, no Country House Camp 
oferecemos uma semana de treino intensivo para o nosso 
staff, antes das crianças chegarem, onde, entre outras coisas, 
o staff recebe o curso de primeiros socorros e workshops 
em temas relevantes. Na piscina, as crianças são sempre 
supervisionadas por um salva-vidas qualificado.

S E N I O R
G I R L S

O  N O S S O
S TA F F



Preço Sessão: info@countryhousecamp.com 

Os nossos preços incluem tudo: comida, alojamento, 24h de 
lições de Inglês por semana, ensinadas por professores de 
Inglês nativos e certificados, todas as atividades dentro e 
fora do programa de férias e workshops especiais. 

Pode inscrever a sua filha em aulas de ténis, golf e equitação, 
por um custo extra. 

Oferecemos transporte do / para o aeroporto. 

Pode registar o seu interesse online e nós o contactaremos. 

Pode também inscrever a sua filha online em 
countryhousecamp.com.

Aceitamos crianças de todos os níveis de Inglês.

D ATA S 
E  PREÇOS

Sessão Datas das Sessões
Sessão 1 Sexta-feira 29 de Junho a Sexta-ferira 13 

Julho
Sessão 2 Domingo 15 Julho a Segunda-feria 30 

Julho
Senior Girls Ambas as sessões
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info@countryhousecamp.com
+44 7837 747 515 / +44 7765 494 561


