


Curso de Verão para Crianças dos 4 aos 
8 anos 

Valores: 23-27 Jun
Manhã 9h-13h
Tarde 14h-18h

I am the World 85€ (mas 
programa fica incompleto)

Dia Completo 9h-18h I am the World 130€ 

2 

Valores: 23-27 Jun 30 Jun-4 Jul 7 Jul-11 Jul 14 Jul-18 Jul 21 Jul-25 Jul
Manhã 9h-13h
Tarde 14h-18h

I am the World 85€ (mas 
programa fica incompleto)

Fun with Flupe HC 170€ (1 semana 85€ mas programa fica 
incompleto)

Dia Completo 9h-18h I am the World 130€ 
Fun with Flupe HC 260€ (1 semana 130€ mas programa fica 

incompleto)

Fun with Flupe HC 170€ (1 semana 85€ mas programa fica 
incompleto)

Fun with Flupe HC 260€ (1 semana 130€ mas programa fica 
incompleto)

ü  -Opção de almoço: 5€/almoço  
(servido no Tons e Sabores, localizado na R. Mário Moreira) 
ü  10% de desconto para Alunos inscritos no Ano letivo de 2013/14 
ü  10% de desconto para irmãos 
ü  Inclui seguro e materiais 
ü  A criança deverá trazer um snack para meio da manhã e/ou para meio da tarde 

NOTA: Os cursos destinam-se a alunos e não alunos Helen Doron, que irão ter o primeiro 
contacto com o idioma ou com conhecimentos prévios. 



Curso de Verão para Crianças dos 9 aos 
14 anos 

Valores: 23-27 Jun
Manhã 9h-13h
Tarde 14h-18h

I am the World 85€ (mas 
programa fica incompleto)

Dia Completo 9h-18h I am the World 130€ 

3 

ü  -Opção de almoço: 5€/almoço  
(servido no Tons e Sabores, localizado na R. Mário Moreira) 
ü  10% de desconto para Alunos inscritos no Ano letivo de 2013/14 
ü  10% de desconto para irmãos 
ü  Inclui seguro e materiais 
ü  A criança deverá trazer um snack para meio da manhã e/ou para meio da tarde 

NOTA: Os cursos destinam-se a alunos e não alunos Helen Doron, que irão ter o primeiro 
contacto com o idioma ou com conhecimentos prévios. 

Valores: 23-27 Jun 30 Jun-4 Jul 7 Jul-11 Jul 14 Jul-18 Jul 21 Jul-25 Jul

Dia Completo 9h-18h
Curso Intensivo PWW 130€

Curso de Teatro 260€ (1 semana 130€, mas programa fica 
incompleto)

Curso de Teatro 260€ (1 semana 130€, mas programa fica 
incompleto)



 
I am the World 
Zoe é uma menina que vive no Canadá e que, em conjunto com os 
seus amigos Kangi e Joey, quer viajar até à Austrália. Para isso, vão 
percorrer diversos países, através de vários meios de transporte, 
conhecendo variadas culturas, pessoas e animais, e seus hábitos. 
 
 

Programas 



 
Fun with Flupe 
Durante uma ou duas semanas as crianças seguirão as aventuras dos 
divertidos personagens Paul Ward, Granny Fix e Flupe enquanto 
resolvem problemas no fantástico Livro de Rimas.  
 
 

Programas 



Programas 

 
Curso de Teatro 
À boa forma inglesa, as crianças irão protagonizar 
histórias tradicionais, mas recorrendo à técnica 
British Pantomime e de uma forma hilariante e fácil 
de aprender e representar. 
 
 

 
 



Programas 

 
Paul Ward’s World 
Durante duas semanas os alunos irão seguir as 
aventuras do personagem Paul Ward durante as suas 
férias. Trata-se de um curso intensivo, com 
conteúdos gramaticais e prática de conversação e 
escrita em inglês. Possibilidade de completar o 
programa no nosso curso anual. 
 
  

 


