Programa Olhos para o Mundo 2017

WORLD STUDY
Nome do Contato: Denise Pires ou Monica Brisolara
Telefone: (51) 9259.3078/3342.2550
E-mail: dpires@worldstudy.com.br ou mbrisolara@worldstudy.com.br
parceiro local
parceiro no exterior

Colégio Farrouplilha
Oxford International Group

Colégio Farroupilha
UBC

Colégio Farroupilha
UBC

nome do programa
e cidade

Summer Camp
LOCAL: Egham, Surrey

Future Global Leaders
LOCAL: VANCOUVER - CANADÁ

Liderança & Sustentabilidade
LOCAL: VANCOUVER CANADÁ

Foto da
Universidade

https://www.venue.royalholloway.ac.uk/w
p-content/uploads/2014/12/Founders.jpg

http://you.ubc.ca/wpcontent/uploads/2013/06/Van.jpg

https://www.ubc.ca/_assets/img/aeri
al-moa-panorama-1900x600.jpg

Ano de
Ensino/Idade

8º ano - 13 e 14 anos

2º e 3º ano do Ensino Médio

9º ano, 2º e 3º ano do Ensino Médio

Data de embarque:

08/07/2017

15/07/2016

15/07/2016

Data de retorno:

31/07/2017

30/07'/2016

30/07'/2016

duração

3 semanas + 1 1/2 dia em Lisboa e 4 dias em
Paris

2 semanas

2 semanas

Acomodação

Londres: quartos individuais, com banheiro
privativo. Lisboa: quartos duplos com
banheiro privativo. Paris: quartos triplos
com banheiro privativo

no campus em quarto duplo, com
banheiro compartilhado

no campus em quarto individual, com
banheiro compartilhado

Alimentação

Londres: Café da manhã, almoço e jantar,
packed lunch nos dias de passeio. Lisboa:
café da manhã. Paris: café da manhã.

café da manhã, almoço e jantar

café da manhã, almoço e jantar

passagem aérea

TAP: USD 1290,00 + taxas de embarque

Valor sob consulta com a World Study

Valor sob consulta com a World Study

Número de Vagas

25 vagas para matrículas até 30 de
novembro

10 vagas

10 vagas

O que inclui:
acadêmico

Aulas com os professores da UBC pela
Currículo intensivo baseado no
manhã; workshops de comunicação
aprendizado acadêmico, além de
intercultural e questões de globalização à
uma exposição permanente ao
Atividades de integração, arte e esportes,
tarde. O aluno escolhe entre 5 áreas para
ambiente de uma universidade
visitas guiadas e com aulas a pontos
estudar: Digital Futures, International Law
canadense. São desenvolvidas
turísticos e durante excursões;
& Diplomacy, Environmental Science and
habilidades de fala, escuta,
2 aulas de conversação por semana.
the Prevention of Natural Disasters, Outlaw apresentação e pesquisa em Inglês,
Economics: A Rogue History of Capitalism e
além de exercícios de liderança,
Game Writing and Concept Development. trabalho em equipe, e comunicação.

o que inclui

Acomodação no campus da UBC, quarto
Material didático, 3 semanas de aulas de
duplo, 3 refeições/dia no campus, transfer
inglês, passeios, 3 refeições por dia, transfer
in and out do aeroporto, assistência
in e out; café da manhã em Lisboa; café da médica local, eventos sociais, excursões a
manhã em Paris; Eurostar; Seguro Viagem
pontos turísticos e culturais, transporte
Internacional.
durante as excursões

Acomodação no campus da UBC,
quarto duplo, 3 refeições/dia no
campus, transfer in and out do
aeroporto, assistência médica local,
eventos sociais, excursões a pontos
turísticos e culturais, transporte
durante as excursões

O que inclui: cultural

Atividades Culturais e Turísticas guiadas à
tarde e noite.

Atividades Culturais e Turísticas guiadas à
tarde e noite.

Atividades Culturais e Turísticas
guiadas à tarde e noite.

o que inclui:
passeios

Entrada no London Eye; Entrada no
Madame Tussauds;
Jantar no Hard Rock Café; Jantar em um
Pub; 1 Musical no West End;
Visita ao Estádio Wembley;
Visita ao Harry Potter Studios;
Visita ao Palácio de Buckingham;
Excursão de um dia a Cambridge; Tour
Guiado no Shakespeare's Globe; visita a
Warwick Castle; 1 1/2 dia em Lisboa
(walking tour e café da manhã); 4 dias de
Tour em Paris (2 parques EuroDisney, ticket
ônibus hop on hop off, café da manhã),

Night Market; Vancouver Art Gallery; Lynn
Valley Suspension Bridge; City Tour em
Vancouver

Thunderbird Arena, Metrotown
Shopping, Whistler, city tour de
Vancouver, Museu de Antropologia,
Granville Island, City Tour em
Vancouver

custos extra

Passaporte, Despesas Pessoais, Passagem
Aérea

Passaporte, Despesas Pessoais, Passagem
Aérea, Visto de turista para o Canadá ou
passaporte europeu, Seguro Viagem
Internacional,

Passaporte, Despesas Pessoais,
Passagem Aérea, Visto de turista
para o Canadá ou passaporte
europeu, Seguro Viagem
Internacional

group leader

Staff World Study para um mínimo de 10
alunos; Staff World Study e Professor
convidado do Colégio para um mínimo de
20 alunos.
Staff da UIC a cada 10 alunos.

Staff World Study para um mínimo de 10
alunos.

Staff World Study para um mínimo de
10 alunos.

documentação
necessária

Passaporte e Autorização de Viagem de
Menor Desacompanhado (se não tiver no
passaporte)

Passaporte, visto (se necessário) e
Autorização de Viagem de Menor
Desacompanhado (se não tiver no
passaporte)

Passaporte, visto (se necessário) e
Autorização de Viagem de Menor
Desacompanhado (se não tiver no
passaporte)

valores

GBP 3.998,00 e Taxa World Study USD 140

CAD 5460,00

CAD 5460,00

formas de
pagamento

sob consulta

sob consulta

sob consulta

aéreo

TAP: USD 1290,00 + taxas de embarque

Valor sob consulta com a World Study

Valor sob consulta com a World Study

Colégio Farroupilha
Farroupilha
Farrouplilha
Colégio
Colégio
Farroupilha
Colégio Colégio
Farroupilha
Colégio Farroupilha
UBC
Oxford
YaleInternational
University Group
Georgetown University
Harvard UniversityUBC
Programa de Lideranca em DIREITO,
Programa de Lideranca em
ENGENHARIAS e
Programa de Lideranca em
Liderança & Sustentabilidade
Future Global Leaders MEDICINA
Summer Camp
LOCAL:
nome do programa
EMPREENDEDORISMO & BUSINESS
DIPLOMACIA
LOCAL:
e cidade
VANCOUVER CANADÁ
LOCAL:
LOCAL: VANCOUVER - CANADÁ
LOCAL: Egham, Surrey
BOSTON,
Cambridge,
LOCAL: NEW HAVEN, CONNECTICUT,
Washington DC, EUA
Massachussetts, EUA
EUA
parceiro local
parceiro no exterior

Foto da
Universidade
Ano de
Ensino/Idade

https://upload.wikimedia.org/wikiped https://www.georgetown.edu/sites/w
http://meor.org/wphttps://www.ubc.ca/_assets/img/aeri
http://you.ubc.ca/wphttps://www.venue.royalholloway.ac.uk/w
ia/commons/2/2f/YaleOldCampus20
ww/files/homepage-hero-imagecontent/uploads/2012/07/Harvardal-moa-panorama-1900x600.jpg
content/uploads/2013/06/Van.jpg
p-content/uploads/2014/12/Founders.jpg
09.jpg
sky.jpg
wider.jpg
14 anos
- 13 e
ano
8º e
2º
3º ano
EM

Sessão 1: Direto, Engenharias e
Empreendedorismo e Business - 30 de
08/07/2017
Data de embarque: junho de 2017; Sessão
2: Engenharias
e Empreendedorismo e Business - 12
de julho de 2017
Data de retorno:

duração

Acomodação

Alimentação

passagem aérea

Número de Vagas

O que inclui:
acadêmico

Sessão 1: 10 de julho de 2017; Sessão 2:
31/07/2017
22 de julho de 2017
3 semanas + 1 1/2 dia em Lisboa e 4 dias em
9 dias
Paris

do Ensino Médio
ano
2º2º
ee
3º3º
ano
EM

3º ano do Ensino Médio
2º eEM
9ºeano,
2º
3º ano

15/07/2016
21 de julho de
2017

15/07/2016
19 julho de 2017

1º de agosto 30/07'/2016
de 2017

30/07'/2016
28 de julho de 2017

9 dias 2 semanas

9 dias

2 semanas

Londres: quartos individuais, com banheiro
Quartos duplos com banheiro
Quartos duplos com banheiro
Quartos duplos com banheiro
no campus em quarto individual, com
no campus em quarto duplo, com
privativo. Lisboa: quartos duplos com
compartilhado, no campus da
compartilhado, no campus da
compartilhado, no campus da
banheiro compartilhado
banheiro compartilhado
banheiro privativo. Paris: quartos triplos
universidade
universidade
universidade
com banheiro privativo
Londres: Café da manhã, almoço e jantar,
Todas as refeições realizadas no
Todas as refeições realizadas no
Todas as refeições realizadas no
café da manhã, almoço e jantar
café da manhã, almoço e jantar
packed lunch nos dias de passeio. Lisboa:
campus estão incluídas.
campus estão incluídas.
campus estão incluídas.
café da manhã. Paris: café da manhã.
a World Study
com
consulta
Valor sob
Study
a WorldValor
com Study
sob consulta
de embarque
+ taxas
1290,00com
USD
TAP:
Valor
sob
consulta
a World
Study Valor sobValor
consulta
com a World
sob consulta
com
a World
Study

5 vagas em Direito, 5 vagas em
até 30
matrículas
25 vagas para
Engenharia,
5 vagas
em Business
& de 5 vagas para matriculas até 30 de
10 vagas
novembro
Empreendedorismo
para matriculas
novembro de 2016
até 30 de novembro de 2016

5 vagas para matriculas até 16 de
10 vagas
novembro de 2016

baseado no
intensivo
Currículo
pela
Aulas com os professores da UBC Programa
intensivo
de
liderança,
acadêmico,
manhã; workshops de comunicação
com ênfase aprendizado
em estabelecimento
de além de
Palestras e workshops em que os
Palestras e workshops em que os
permanente ao
exposição
umade
à
intercultural e questões de globalização
metas, dinâmicas
grupo, incluindo
e esportes,
arte
integração,
decontato
Atividades
alunos terão
direto
com
a
alunos terão contato direto com a
de uma
ambiente
tarde. O aluno escolhe entre 5 áreas para
o workshop
"Os 7 Hábitos
dosuniversidade
a pontos
guiadas e com
visitas escolhida.
profissão
Aulasaulas
práticas
e
profissão escolhida. Aulas práticas e
desenvolvidas
canadense.
Law
estudar: Digital Futures, International
Adolescentes
AltamenteSão
Eficazes",
excursões;
e durante
turísticos de
visitas técnicas
interesse
de cada visitas técnicas de interesse de cada
fala, escuta,
habilidades
and
& Diplomacy, Environmental Science
negociação
e resolução
dede
conflitos,
por semana. área. Atividades de Liderança
de conversação
2 aulas
área.
Atividades
de Liderança
e pesquisa em Inglês,
apresentação
the Prevention of Natural Disasters, Outlaw
construção
de equipes,
durante todo o programa.
durante todo o programa.
de liderança,
de exercícios
além
e
Economics: A Rogue History of Capitalism
comunicação
persuasiva,
distinções
equipe, e comunicação.
em comunitário.
trabalho
Game Writing and Concept Development.
de liderança
e serviço

o que inclui

Acomodação no campus da
Acomodação no campus da
Acomodação no campus da
Acomodação
norefeições
campusfeitas
da UBC, quarto
Acomodação
no campus da UBC,
universidade, todas as refeições feitas universidade,
todas as
universidade,
todas as refeições
Material
didático,
3 semanas
de aulas de noduplo,
3 refeições/dia
no campus,feitas
transfer
quarto
duplo,
3 refeições/dia no
no campus,
todos
os materiais
campus,
todos os materiais
no campus,
todos
os materiais
inglês,
passeios,
3 refeições
porsobre
dia, transfer
in no
and
out do
aeroporto,
assistência
campus,
transfer
in and out do
utilizados
no curso,
palestras
utilizados
curso,
palestras
sobre
utilizados no curso,
palestras
sobre
in eliderança,
out; café eventos
da manhã
em Lisboa;
médica
local, eventos
sociais, excursões
a aeroporto,
assistência
sociais,
visitas café da
liderança,
eventos
sociais, visitas
liderança,
eventos sociais,
visitasmédica local,
manhã
emaParis;
Seguro
pontos
turísticos
e culturais,
sociais, excursões
a pontos
técnicas
locaisEurostar;
relacionados
aoViagem
técnicas
a locais
relacionados
ao transporte
técnicas aeventos
locais relacionados
ao
Internacional.
excursões
turísticos
e culturais,
curso, excursões
a pontos turísticos e curso, excursões durante
a pontosas
turísticos
e curso, excursões
a pontos
turísticos transporte
e
durante
as excursões
culturais, transporte durante as
culturais, transporte durante as
culturais, transporte
durante
as

excursões
excursões
excursões
Atividades
Culturais
e Turísticas
guiadas àAtividades
Atividades
Culturais
e Turísticas guiadas
à
Atividades
Culturais e Turísticas
Atividades
Culturais
e Turísticas
Culturais
e Turísticas
Atividades
Culturais
e Turísticas
O que inclui: cultural
e noite.
tarde
e noite.
guiadas
à tarde e noite.
guiadastarde
à tarde
e noite.
guiadas à tarde
e noite.
guiadas à tarde
e noite.

o que inclui:
passeios

BUSINESS
& EMPREENDEDORISMO:
Yaleno
Entrada
no London Eye; Entrada
School of
Management,
Yale
Madame
Tussauds;
Visitas a embaixadas, Jefferson
Entrepreneurial
Institute,
Centre
forem um
Jantar
no Hard Rock
Café;
Jantar
Memorial, FDR Memorial, MLK Jr.
Social
Innovation,
Pub;
1 Musical
no West End;
Memorial, Lincoln Memorial, Vietnam
ENGENHARIA:
Yale School
of
Visita ao Estádio
Wembley;
Thunderbird Arena, Metrotown
War and Korean War Memorials, Iwo Freedom Trail, Little Italy, Paul Revere
Engineering
Applied
Science,
Visita ao&Harry
Potter
Studios;
Night Market; Vancouver Art Gallery; Lynn
Shopping, Whistler, city tour de
Jima Memorial,
House, Old North Church, JFK
Brookhaven
National
Visita ao Palácio
deLaboratory,
Buckingham;
Valley Suspension Bridge; City Tour em
Vancouver, Museu de Antropologia,
Library of Congress, Air and Space
Presidential Library, MIT, Boston
DIREITO:
Law
Excursão
de Yale
um dia
a School,
Cambridge; Tour
Vancouver
Granville Island, City Tour em
Museum, National Gallery of Art,
Harbor Cruise
Connecticut
Supreme Court,
USvisita a
Guiado
no Shakespeare's
Globe;
Vancouver
American History Museum, U.S.
Attorney’s
Office,
Haven
Warwick
Castle;
1 New
1/2 dia
em Lisboa
Holocaust Memorial Museum, U.S.
Courthouse,
Times
(walking
tour e café
daSquare,
manhã); 4 dias de
Institute of Peace
Rockefeller
Center,
Statue
of Liberty ticket
Tour
em Paris
(2 parques
EuroDisney,
ônibus hop onCruise
hop off, café da manhã),

custos extra

Transfer in e out nos EUA, Passaporte, Transfer in e out nos EUA, Passaporte, Transfer in e outPassaporte,
nos EUA, Passaporte,
Despesas Pessoais,
Passaporte,
Despesas Pessoais, Passagem Aérea,
Despesas
Pessoais, Despesas
PassagemPessoais,
Aérea, Passagem
Despesas Pessoais,
Passagem
Aérea,
Passagem
Aérea,
Visto de turista
Passaporte,
Despesas
Passagem Visto
Aérea,
Visto para
de turista
para
oude turista para os EUA ou
Visto de turista
paraPessoais,
os EUA ou
de turista
os EUA
ou o Canadá
Visto
para o Canadá ou passaporte
Aérea
passaporte
Seguro Viagem
passaporte europeu,
Seguro Viagem passaporte
europeu,europeu,
Seguro Viagem
passaporte europeu,
Seguro
Viagem
europeu,
Seguro
Viagem
Internacional,
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional

group leader

documentação
necessária
valores
formas de
pagamento
aéreo

Staff World Study para um mínimo de 10
alunos; Staff World Study e Professor
Staff
World Study
para um mínimo de 10 Programa
Staff World
Study para um mínimo de
Programa
Individual
Programa
Individual
Individual
convidado
do Colégio
para um mínimo de
alunos.
10 alunos.
20 alunos.
Staff da UIC a cada 10 alunos.
Passaporte, visto (se necessário) e
Passaporte,
visto (se necessário)
e
Passaporte,
visto (se necessário)
Passaporte,
visto (se necessário)
e
Passaporte,
visto (se e
necessário) e
Passaporte
e de
Autorização
de
Viagem de
Autorização
Viagem de
Menor
Autorização
de Viagem
Menorde Menor
Autorização
de Viagem de
de Menor
Autorização
de de
Viagem
Autorização
Viagem de Menor
Menor
Desacompanhado
não
Desacompanhado
(se não(se
tiver
notiver no
Desacompanhado
(se não tiver
no tiver
Desacompanhado
(se não tiver(se
nonão tiver no
Desacompanhado
(se não
no
Desacompanhado
passaporte)
passaporte)
passaporte)
passaporte)
passaporte)
passaporte)
USD
4.095,00
GBP 3.998,00
e Taxa
World Study USD 140
sob consulta
sob consulta

USD 4.215,00
CAD 5460,00

USD 4.324,00CAD 5460,00

sob consulta
sob consulta

sob consulta
sob consulta

Valor sob consulta com a World Study Valor sob consulta com a World Study Valor sob consulta com a World Study
TAP: USD 1290,00 + taxas de embarque
Valor sob consulta com a World Study
Valor sob consulta com a World Study

parceiro local
parceiro no exterior

Colégio
Farropilha
Colégio
Farrouplilha
Johns
Hopkins
Oxford
International
Group

nome do programa
e cidade

Programa Intensivo de Liderança
em MEDICINASummer Camp
LOCAL:
LOCAL:
Egham,EUA
Surrey
Baltimore,
Maryland

Foto da
Universidade
Ano de
Ensino/Idade

Colégio Farropilha
Colégio FarropilhaColégio Farroupilha Colégio Farropilha
Colégio Farroupilha
Oxford International Group
Oxford International Group UBC
University Tour
UBC
Pre-College (Cambridge
World University Preparation
University tour
LOCAL:
Advances Studies
Program)
Future
Global Leaders
Liderança
LOCAL: Corpus Christi
College,& Sustentabilidade
Costa Leste ou Oeste dos EUA,
LOCAL: Magdalene
College,
LOCAL: VANCOUVER
- University
CANADÁof Cambridge,
LOCAL:
VANCOUVER CANADÁ
Inglaterra
Inglaterra
University of Cambridge, Inglaterra

https://upload.wikimedia.org/wikipe
https://upload.wikimedia.org/wikipe
https://mediadia/commons/1/1a/Gilman_Hall,_Jo
dia/commons/0/0f/Corpus_Christi_C
https://www.venue.royalholloway.ac.uk/w
http://you.ubc.ca/wphttps://www.ubc.ca/_assets/img/aeri
cdn.tripadvisor.com/media/photohns_Hopkins_University,_Baltimore,_
ollege_New_Court,_Cambridge,_UK_p-content/uploads/2014/12/Founders.jpg
content/uploads/2013/06/Van.jpg
al-moa-panorama-1900x600.jpg
s/06/7b/9e/fa/the-river-cam.jpg
MD.jpg
_Diliff.jpg
2º e 3º ano EM
8º ano - 13 e 14 anos

2º e 3º ano EM
2º e 3º ano do Ensino Médio

2º e 3º ano EM
1º, 2º e 3º ano EM
9º ano, 2º e 3º ano do Ensino Médio

Data de embarque:

27 de julho de 2017
08/07/2017

Sessão 1: 1º de julho de 2017
Sessão 2: 15 de julho de
2017
15/07/2016

EUA- COSTA LESTE - 15 de julho de
Sessão 1: 3 de julho de 2017
2017
Sessão 2: 17 de julho de 201715/07/2016
INGLATERRA - 25 de junho de 2017

Data de retorno:

6 de agosto de 2017
31/07/2017

Sessão 1: 16 de julho de 2017
Sessão 2: 30 de julho de
2017
30/07'/2016

EUA - COSTA LESTE - 22 de julho de
Sessão 1: 19 de julho de 2017
2017
Sessão 2: 2 de agosto de 2017
30/07'/2016
INGLATERRA - 02 julho de 2017

duração

Acomodação

Alimentação

passagem aérea

Número de Vagas

O que inclui:
acadêmico

9 dias
2 semanas
2 semanas
7 dias
3 semanas + 1 1/2
dia em Lisboa e 4 dias em
2 semanas
2 semanas
Paris
Quartos duplos com banheiro
Londres: quartos individuais, com banheiro
Quartos individuais com banheiros Quartos individuais ou duplos, com
Quartos duplos, com banheiros
compartilhado, no campus da
privativo. Lisboa: quartos duplos com
no campus em quarto duplo,
com
no campus em quarto individual,
com
compartilhados
banheiros
compartilhados
compartilhados
universidade
banheiro privativo. Paris: quartos triplos
banheiro compartilhado
banheiro compartilhado
com banheiro privativo
Todas as refeições realizadas no
Café da manhã, almoço e jantar,
Café da manhã, almoço e jantar,
Café da manhã, almoço e jantar,
Londres: Café da manhã, almoço e jantar,
campus estão incluídas.
packed lunch nos dias de passeio.
packed lunch nos dias de passeio.
packed lunch nos dias de passeio.
packed lunch nos dias de passeio. Lisboa:
café da manhã, almoço e jantar
café da manhã, almoço e jantar
café da manhã. Paris: café da manhã.
Valor sob consulta com a World
Valor sob consulta com a World
Valor sob consulta com a World
Valor sob consulta com a World Study
Study
Study
Study
TAP: USD 1290,00 + taxas de embarque
Valor sob consulta com a World Study
Valor sob consulta com a World Study
5 vagas para matriculas até 30 de
novembro
de 2016
25 vagas
para matrículas
até 30 de

novembro

10 vagas

5 vagas

10 vagas

10 vagas para matriculas até 30 de
janeiro de 2017
10 vagas

Programa de conteúdo
acadêmico em inglês, para alunos
que desejam aprofundar seu
conhecimento sobre determinados
Aulas
comambiente
os professores da UBC pela
Currículo intensivo baseado no
Palestras e workshops em que os
assuntos,
em um
Tour guiado nas melhores universidade
manhã;
aprendizado acadêmico, além de
alunos terão contato direto com a
tradicional
em umworkshops
college dede comunicação
Programa voltado a estudantes que
de cada região, Palestra com o
intercultural
e questões
uma exposição permanente ao
profissão escolhida. Aulas práticas e
Cambridge.
Além das
matérias de globalização à
Atividades de integração, arte e esportes,
desejam fazer o ensino superior em
Departamento de Admissão das
visitas técnicas de interesse de cada
acadêmicas,
osaluno
alunosescolhe
ainda entre 5 áreas para
tarde. O
ambiente de uma universidade
uma instituição britânica.
Universidades, Seminários sobre como
visitas guiadas e com aulas a pontos
área. Atividades de Liderança
realizam
workshops
criativos
e International Law
estudar:
Digital
Futures,
canadense. São desenvolvidas
fazer Application e Essay
turísticos e durante excursões;
durante todo o programa.
assistem&aDiplomacy,
uma MasterEnvironmental
Class por
Science and
habilidades de fala, escuta,
2 aulas de conversação por semana.
semana.the
Os Prevention
grupos são of
reduzidos,
Natural Disasters, Outlaw apresentação e pesquisa em Inglês,
permitindo
umaAatenção
Economics:
Rogue History of Capitalism e
além de exercícios de liderança,
diferenciada
dos
instrutores,
muitos Development. trabalho em equipe, e comunicação.
Game
Writing
and Concept
deles professores da instituição.

Acomodação no campus da
Acomodação no campus da
Acomodação no campus da
universidade, todas as refeições
universidade,
todas as
universidade,
todas as refeições
Acomodação
norefeições
campus da UBC,
quarto
Acomodação
no campus da UBC,
Acomodação no campus da
feitas
no campus,
os materiais
no campus,
todos os
feitastransfer
no campus,quarto
todos duplo,
os materiais
Material
didático,todos
3 semanas
de aulas defeitas
duplo,
3 refeições/dia
no campus,
3 refeições/dia no
universidade ou hotel, todas as
utilizados
no curso,
palestras
materiais
utilizados
no
curso,
utilizados no curso,
eventos
sociaisin and out do
inglês,
passeios,
3 refeições
porsobre
dia, transfer
in and
out do
aeroporto,
assistência
campus,
transfer
refeições, visitas ao campus das
sociais,
visitas caféeventos
sociais
incluindo
jantar
incluindo a
jantar
formal em
um dos médica local,
o que inclui
in liderança,
e out; caféeventos
da manhã
em Lisboa;
da médica
local,
eventos
sociais, excursões
aeroporto,
assistência
Universidades, Session com o
técnicas
a
locais
relacionados
ao
formal
em
um
dos
tradicionais
halls
tradicionais
halls
de
Cambridge,
manhã em Paris; Eurostar; Seguro Viagem
pontos turísticos e culturais, transporte
eventos sociais, excursões a pontos
Departamento de Admissão das
curso, excursões
a pontos turísticos e de Cambridge, excursões
turísticos
e
Internacional.
durante a
aspontos
excursões excursões a pontos
turísticos
e culturais,
transporte
Universidades
culturais, transporte durante as
turísticos e culturais, transporte
culturais, transportedurante
duranteas
asexcursões
excursões
durante as excursões.
excursões.
Atividades
Culturais
e Turísticas
Culturais
e Turísticas
Atividades
e Turísticas
Atividades
Culturais
e Turísticas
guiadasAtividades
à Atividades
Culturais
e Turísticas guiadas
à Culturais
Atividades
Culturais e Turísticas
EUA COSTA LESTE: Harvard University,
O que inclui: cultural
guiadas à
tarde
e noite.
guiadas à tardetarde
e noite.
guiadas à tarde
e noite.à tarde e noite.
tarde
e noite.
e noite.
guiadas
MIT, Tufts University, Boston University,
Brown University, Yale University,
Columbia University, New York
University, Princeton University,
Entrada no London Eye; Entrada no
University of Pennsylvania, Johns
University of Maryland's School of
Madame Tussauds;
Hopkins University, Georgetown
Public Health and Research
Jantar no Hard Rock Café; Jantar em um
University.
Department, US Capitol, National
Pub; 1 Musical no West End;
INGLATERRA: University of Surrey,
Mall, Lincoln Memorial, Martin Luther
Visita ao Estádio Wembley;
Thunderbird Arena, Metrotown
University of Exeter, University of Bristol,
King Jr Memorial, Franklin D.
Visita ao Harry Potter Studios;
Night Market; Vancouver Art Gallery; Lynn
Shopping, Whistler, city
tour deof Bath, University of
University
Roosevelt Memorial, Jefferson
o que inclui:
Visita ao Palácio de Buckingham;
Valley Suspension Bridge; City Tour em
Vancouver, Museu de Antropologia,
Reading,
University of Oxford, Oxford
passeios
Memorial, National World War II
Excursão de um dia a Cambridge; Tour
Vancouver
Granville Island, City
Tour em
Brookes
University, University of
Memorial, Korean
Guiado no Shakespeare's Globe; visita a
Vancouver
Warwick, Loughborough University,
War Veterans Memorial, Vietnam
Warwick Castle; 1 1/2 dia em Lisboa
University of Cambridge, University
Veterans Memorial, National
(walking tour e café da manhã); 4 dias de
College London, King’s College
Museum of Health and Medicine,
Tour em Paris (2 parques EuroDisney, ticket
London, London School of Economics,
cruise on Baltimore Harbor
ônibus hop on hop off, café da manhã),
Imperial College London, Queen Mary
University London.

custos extra

group leader

documentação
necessária
valores
formas de
pagamento
aéreo

Passaporte, Despesas
Pessoais,
Transfer in e out nos EUA,
Transfer
in e out , Passaporte, Despesas
Passaporte,
Pessoais, Passagem
Transfer
in e out, Despesas
Passaporte,
Passagem
Aérea, Visto Pessoais,
de turistaPassagem Aérea, Visto de
Passaporte, Despesas Pessoais,
Transfer
in e out,
Passaporte,
Passaporte, Despesas Pessoais, PassagemDespesas
Aérea,
Visto
de
turista
para
o
Canadá
ou
Pessoais, Passagem
para o Canadá ou passaporte
Passagem Aérea,Aérea
Visto de turista
Despesas
turista para os EUA ou passaporte
passaporte
europeu, Seguro
Viagem Pessoais, Passagem Aérea,
Aérea,
Seguro Viagem
europeu, Seguro Viagemeuropeu, Seguro Viagem
para os EUA ou passaporte europeu,
Seguro Viagem Internacional
Internacional,
Internacional
Internacional
Seguro Viagem Internacional
Internacional
Staff World Study para um mínimo de 10
alunos; Staff World Study e Professor
convidado
do Colégio
para um mínimo de
Programa
Individual
20 alunos.
Staff da UIC a cada 10 alunos.

Staff World Study para um mínimo de 10
Staff World Study para um mínimo de
Programa Individual
Programa Individual10 alunos.
Programa Individual
alunos.

Passaporte,
visto (se necessário)
e
Passaporte,
visto (se
e visto (se necessário) e
Passaporte,
(se necessário)
e
Passaporte,
visto (se necessário)
e
Passaporte,
visto
(se necessário)
e necessário)
Passaporte,
Passaporte evisto
Autorização
de Viagem
de
Autorização
Menor
Viagem Autorização
de Menor
Autorização
de Viagem de
Autorização
de Viagemde
deViagem
Menor deAutorização
deAutorização
Viagem de de
Menor
de Viagem de Menor
Menor
Desacompanhado
(seMenor
não tiver
no
Desacompanhado
(seno
nãoDesacompanhado
tiver no
Desacompanhado
tiver no
Desacompanhado
(se não tiver no Desacompanhado
(se não tiver
(se não tiver no(se não
Desacompanhado
(se não tiver no
passaporte)
passaporte)
passaporte)
passaporte)
passaporte) passaporte)
passaporte)

GBP 3.180,00 + Taxa World
Study GBP 3.180,00 + Taxa World Study
USD USD 3.295,00 + Taxa World Study USD
GBP 3.998,00
e Taxa
World Study USD 140
CAD 5460,00
CAD 5460,00
USD
3.930,00
USD 140
140
140
consulta
sobsob
consulta

sob consulta
sob consulta

sob consulta

sob consulta

sob consulta

ValorUSD
sob1290,00
consulta
com ade
World
Valor sob
consulta
com a World
Valor
sob consulta
com
a Worldcom a World Study
TAP:
+ taxas
embarque
Valor
sob consulta
com a World
Study
Valor sob
consulta
Valor sob consulta com a World Study
Study
Study
Study

STB
Nome do Contato: Taís Garcia
Telefone: (51) 4001.3000 / (51) 98057.5758
E-mail: tgarcia@stb.com.br
Parceiro local

Colégio Farrouplilha

Parceiro no exterior

Bell School

Destino principal

Cambridge, Inglaterra

Ano de Ensino/Idade

8º ano

Período

01/07/2017
3 semanas de curso + tour em Londres e
Paris
Bell School: residência estudantil em quartos
duplos e triplos com banheiro compartilhado.
Paris e Londres: hotel em quartos duplos e
triplos com banheiro privativo.
Bell School: café da manhã, almoço e jantar
na escola. Paris: café da manhã diário e 02
jantares.
20 vagas

Duração

Acomodação

Alimentação
Número de Vagas

Valores

3 semans de curso Active English com 15
horas semanais do curso + atividades
conforme do programa + traslados de
chegada e saída + seguro viagem EASY 250 +
mochila e camiseta do grupo
Staff STB para o mínimo de 10 alunos e staff
STB + convidado do Colégio para o mínimo
de 20 alunos.
Passaporte e autorização de viagem de
menor desacompanhado (se não tiver no
passaporte)
GBP 4.410 + R$ 387 de taxa STB

Aéreo

a partir de USD 1.177 + taxas

O que inclui

Group leader
Documentação
necessária

