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CSI Línguas (Português e Inglês) - Campo de férias



Sobre nós

• O Campo de férias de 
verão CSi foi criado pela 
nossa equipa de ensino 
especializada, de forma a 
providenciar a toda a 
comunidade infantil a 
oportunidade de aprender 
Inglês, Português e 
Computação com 
momentos de diversão 
durante a aprendizagem.

• A experiência que a nossa 
equipa desenvolveu ao 
longo dos anos, permite-
lhes cuidar de crianças e 
adolescentes, programar 
actividades divertidas e 
envolventes relacionadas 
com aprendizagem, 
deporto, cultura e 
atividades para adquirir 
técnicas/competências de 
arte e ofícios.

Aprender no 
Campo

Os objetivos e o espírito do campo de 

férias de verão:

•Praticar Língua inglesa e portuguesa “ao vivo”

•Desfrutar de um campo de férias de verão num 

ambiente internacional

•Participar numa incrível variedade de atividades 

desportivas e artísticas na famosa cidade de Tavira

•Partilhar os valores do campo de férias de verão num 

espírito de respeito e solidariedade

•Aprender e melhorar a língua inglesa e portuguesa ao 

seu próprio ritmo

•Atrever-se a novos desafios



Segurança
Realizamos um controlo 
prévio a nível da 
segurança, saúde e 
higiene. O nosso foco é 
na qualidade e na 
inovação, assegurando 
uma participação ativa e 
responsável nas 
atividades por parte de 
todos os membros. 
Garantir a integridade 
fisíca, psicológica e 
afcetiva dos 
particpantes é 
fundamental.  

Professores 
Qualificados
O principal objectivo é 
proporcionar aos 
participantes 
momentos de lazer, 
divertimento e 
experiências 
profundas. Associadas 
ao bem estar 
intelectual, físico e 
mental. 

Diversão
Todo o 
funcionamento é 
assegurado por uma 
equipa mutidisciplinar 
com experiência nas 
diversas áreas e 
atividades realizadas. 

Informação geral do Campo 
de Férias de Verão

Língua Materna
Inglês        Português

Língua
Inglês    Português

Ao ar livre
Praia     Técnicas de 

orientação

Desportos
Futebol     Basquetebol
Golf     Desportos aquáticos

Artes
Música      Dança 
Drama    Pinturas 

Idade
4 aos 15 anos

Actividades

Inscrições antes de 30 de maio
5%

Desconto

Preço
110€ por semana

Incluído:
• Seguro; 
• Alimentação;
• Materiais



Programação semanal do 
nosso campo de férias de 
verão

• Observa e escuta

- Organiza, prepara e apresenta 
projetos que irão desenvolver a tua 
capacidade de comunicação, trabalho 
em equipa e tomada de decisão.

● Mexe-te

-Participa numa ampla variedade de jogos, 
desportos, cultura, lazer e atividades artísticas.

• Diverte-te e cria

- Desfruta, diverte-te e participa em 
atividades práticas como:
• Arte;
• Experiências;
• Culinária;
• Atividades exteriores...

● Aprende e Explora

Aprende e melhora as tuas competências
no Inglês e Português, através de um
curso intensivo de línguas para preparar,
se assim for desejado, o exame de Inglês
do Cambridge e o exame de Português do
CAPLE.

-Curso de programação para desenvolver desenvolver
habilidades de resolução de problemas, pensamento
crítico e criatividade.

Níveis linguísticos:
- A1;
- A2;
- B1;
- B2.

Com a 
possibilidade de 
realizar o exame 

final.
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Verificação diária do Estado 
Geral da Saúde

Verificação diária da 
temperatura corporal e 
desinfectante para as mãos 

Uso obrigatório de máscara 
dentro de veículos 

O uso da máscara é 
obrigatório quando viajamos 
para atividades exteriores

Distância entre estudantes e 
professores

Mantemos a distância social 
de 1m entre crianças e entre 
crianças e professores

Cumprir com a etiqueta 
respiratória

Lavar as mãos, espirrar para o 
nosso braço/cotovelo e lavar 
as mãos é também importante 
para mantermos a nossa 
saúde



Contactos

Data de começo e 
duração do 
programa

O nosso programa começa no dia 3 de julho e 
termina no dia 26 de agosto, com a 
possibilidade de participar no programa 
entre 2 semanas a um mês completo.


