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Reading, pertencente ao Condado de Berkshire, tem sido uma 
cidade importante desde a época medieval, e as ruínas da sua 
famosa Abadia com fortes ligações à história britânica podem 
ainda ser visitadas. 
 
Situa-se a cerca de 60 km de Londres, com fáceis acessos de 
comboio á capital inglesa, oferecendo também inúmeras 
opções de entretenimento de qualidade, desde teatros, 
cinemas e variado comércio. 

Localizada a apenas 15 minutos do centro da cidade, Queen 
Anne’s  é uma das mais antigas escolas privadas de Inglaterra. 
Fundada em 1698, caracteriza-se actualmente por 
equipamentos desportivos de primeira qualidade e inúmeros 
campos de jogos. Deste campus fazem parte um complexo 
desportivo, courts  de ténis, piscina interior e diversos espaços 
verdes para a prática do futebol, cricket, rugby, basebol, etc. 
 
O alojamento dos alunos é feito em várias residências, e a 
tipologia de quartos varia entre individuais, duplos e pequenos 
dormitórios. Os jovens partilham as diversas casas de banho 
existentes em cada andar, e ainda a sala comum de cada casa 
para convívios no final do dia. As refeições têm lugar no 
refeitório da escola, em regime de self-service, excepto nos 
dias de excursão em que é entregue a cada aluno um almoço 

embalado (packed lunch). 
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As aulas de Língua Inglesa são dadas em pequenas turmas 
multinacionais, com um máximo de 15 alunos cada. O curso é 
composto por 15 lições semanais (de 60 minutos cada). A 
estrutura diária do curso é dividida em três aulas diferentes – 
Communication; Skills & System e British Culture, sendo 
sempre dada maior atenção á melhoria da habilidade de 
comunicação e á crescente confiança no uso da língua. As 
lições ocupam as manhãs, de segunda a sexta-feira. 
 
Para ocupação do restante tempo livre a UKLC  programa um 
conjunto de actividades desportivas e recreativas de forma a 
incentivar a prática da língua e o convívio entre todos os 
participantes. Durante a tarde são propostos vários desportos 
no ginásio ou ao ar livre e os alunos interessados podem 
participar em programas mais específicos com instrutores 
qualificados – Dança, Teatro, Sports Leaders ou Inglês 
intensivo. Depois do jantar haverá ainda jogos, discoteca, 
concursos, festas temáticas e karaoke. O programa só fica 
completo com as excursões organizadas pelo colégio, com dois 

dias de visita a Londres e outro a Oxford. 

PREÇO POR PESSOA  1970€ 

PARTIDA DE GRUPO  -  MÍNIMO 15 PARTICIPANTES 

INFORMAÇÕES E RESERVAS 

Rua de São José nº 222 1150-327 Lisboa 

Tel. 21 310 3544 / 45 Fax. 21 310 3549 

info@ciling.pt  www.ciling.pt 
 

Condições gerais de acordo com o nosso website www.ciling.pt – Preços sujeitos a alterações cambiais e disponibilidade de lugares 

 
- Passagem Aérea Lisboa/Londres/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 Actividades desportivas/sociais/culturais 
- Diploma de aproveitamento escolar 
- Acompanhamento por 01 responsável durante toda a estada 
- Seguro de Viagem 

 

ESTE PROGRAMA INCLUI: 

 

PROGRAMA                                                Educacional | Desportivo | Cultural 
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