
 

 

 

SUMMER CAMP 2020 

 

O que é um Summer Camp? 

É um acampamento de verão com programa supervisionado para crianças 

e adolescentes que acontece durante o maior período das férias escolares 

americanas.  

O programa elaborado pelo ADVANCE ENGLISH CENTER tem por objetivo 

proporcionar aos participantes uma experiência diferente durante as férias, 

aliando diversão à prática do inglês.  

O programa será acompanhado pelos professores da escola e as atividades 

serão todas em inglês a fim de proporcionar a prática do idioma de forma 

natural e agradável.  

Serão mais de 30 horas de conversação. O seu inglês vai fluir naturalmente 

como se você estivesse em outro País. Além disso você vai poder se deliciar 

com alguns pratos típicos americanos e um original American breakfast. 

Venha viver esta aventura junto com a gente.  

Let´s practice English and have fun! 

Datas Disponíveis: 

Janeiro: de 13 a 17 / de 20 a 24 

Máximo de 15 participantes por grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA 

 

DIA ATIVIDADE LOCAL 

 
1 

1:00 –Boas vindas e explicação das 
atividades do dia e as normas do 
Summer Camp.  
1:30 – Início das atividades com 
intervalo para o lanche. 
5:00 – Fim das atividades do dia 

 
Advance 
 

2 
 
 
 

1:00 – Picnic com atividades 
recreativas, esporte e competições. 
4:30 – retorno à escola 
5:00 – fim das atividades do dia 

Floresta Nacional de 
Três Barras 

3 1:00 – Atividades recreativas 
envolvendo o uso do idioma de forma 
divertida e natural. 
3:00 - Lanche 
5:00 – Fim das atividades do dia 

Advance 

4   
3:00 – Recepção na escola para o 
Camping e instrução para as atividades 
até o final do programa. Após a 
recepção os alunos os participantes 
serão levados até a fazenda Domit 
onde conhecerão o Casarão histórico e 
passarão a noite acampados. Haverá 
jogos, brincadeiras, música e churrasco 
no jantar. 

Fazenda Domit 

5 08:00h – American breakfast 
Atividades de ginástica e jogos 
11:00 – Retorno a Canoinhas e 
Fim das atividades. 

Fazenda Domit 

 

• Para o camping os equipamentos necessários. Mais detalhes serão 

informados na secretaria da escola e no início do programa. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

January 2020. 

 

Registrations open. 

 

 

 


