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PROGRAMA DE ATIVIDADES
Tardes:  futebol, ténis, natação, voleibol, badminton, basqueteball...
Noites: música ao vivo, karaoke, sessões de culinária, noites de magia, danças tradicionais...
Sessões culturais: a família real, história e geogra�a de Londres, história britânica antiga... 
Excursões de meio dia e dia inteiro: Canterbury, Castelo de Dover, Londres, Oxford, Cambridge...

OS CURSOS
Oferecemos vários cursos de inscrição 
aberta para adultos:

•  Idade minima: 16
•  Máximo de alunos por turma: 14
•  Média de alunos por turma: 8
•  Inglês Intensivo
•  Inglês Académico e IELTS
•  Preparação para os exames da Cambridge 
•  Aulas privadas e/ou online
•  Inglês para negócios
•  Inglês + Ação

Cursos especiais
•  Cursos de desenvolvimento docente
•  Cursos para grupos – a partir do 16 anos
•  Cursos para grupos escolares

Hilderstone College

O COLÉGIO
Desde 1970 que o Colégio é conhecido 
a nível internacional pelos seus 
excelentes cursos tanto para alunos 
como para professores de diversas 
partes do mundo.
O nosso objectivo é que todos os 
aspectos dos nossos cursos (ensino,  
estadia, instalações e programa social) 
sejam da mais alta qualidade. 
Queremos que os nossos alunos 
bene�ciem ao máximo do tempo que 
passam connosco.
A escola é acreditada pelo British 
Council e é membro do English UK e 
IALC. Em 2019 o EL Gazette 
considerou-nos um centro de 
excelência pelo 9º ano consecutivo.



AS INSTALAÇÕES
As nossas instalações excelentes incluem 
uma sala de convívio espaçosa, um centro de 
estudos multimedia, wi� gratuito, uma 
cantina, mesa de bilhar, ténis de mesa, e uso 
de um teatro.

O ALOJAMENTO
Os nossos alunos �cam com famílias de 
acolhimento cuidadosamente seleccionadas, 
o que lhes permite conitnuarem a praticar 
inglês fora da sala de aula em contextos 
realistas. Além disso, isto dá-lhes a 
oportunidade de terem contacto direto com 
o estilo de vida britânico.

A LOCALIZAÇÃO
O Colégio fica no centro de Broadstairs, 
uma pequena cidade costeira com praias 
douradas situada no sudeste da 
Inglaterra. Fica apenas a 180 minutos de 
Londres de comboio de alta velocidade, e 
a 30 minutos da histórica cidade de 
Canterbury.

A cidade é atrativa e acolhedora e tem 
várias zonas residenciais assessíveis a pé. 
Há um centro comercial perto do Colégio, 
e existem cinemas, piscinas, parques e 
ginásios na área. No centro e à beira mar 
também podemos encontrar uma 
variedade de lojas, restaurantes, cafés e 
pubs.

Escola de surf da Baía Joss

Família de acolhimento

Fotos de alunos em atividades sociais, numa excursão a Londres, numa tarde desportiva e no nosso centro de aprendizagem multimedia.
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Não há melhor! Excedeu 
as minhas expetativas.

Família de acolhimento

Informação correta no momento de impressão. 
Visite o nosso site online para informação atual-
izada. Imagens da capa incluem fotos de alunos 
em passeio nas falesias de Dover, alunos em 
atividades sociais e na Baía Louisa.

Baía Viking


