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Desenvolva suas habilidades de futebol com o mundialmente famoso programa de 

treinamento da Escola de futebol da fundação do Chelsea FC e obtenha uma visão das 

técnicas e dos métodos de treinamento doS Campeões.

Projetado para estudantes de qualquer nível para melhorar suas habilidades de 

futebol.

Os participantes podem escolher entre diferentes opções:

P consiste em 16 horas de futebol por semana e incorpora Futebol intensivo: 

treinamento prático em habilidades e táticas.

P 10 horas de treinamento de futebol mais 15 horas de Curso de inglês e futebol: 

aulas de inglês por semana.

Escola de Futebol da Fundação Chelsea FC

FATOS
Local

Londres

Campos de Treinamento

Cobham, Surrey

(3 dias / semana)

Bank of England / 

Reohampton University

(1 dia / semana)

Duração

2 a 6 semanas

(mínimo de 2 semanas)

Datas de início

1º/07 (Sessão 1)

15/07 (Sessão 2)

29/07 (Sessão 3)

Idades

Básico: 10 - 17

Goleiros: 13 - 17

Se você quer aprender ou praticar futebol ou está jogando por um clube e já é altamente qualificado, este é o seu 

programa. Para os participantes de 13 a 17 anos que querem se concentrar no , oferecemos Treinamento de Goleiro

treinamento complementar (1h30 por dia), de acordo com seu nível.

Qual é o seu nível de Futebol?

O método de ensino usa uma abordagem divertida e participativa,  

enfatizando habilidades de linguagem falada dentro de um 

contexto de futebol. Os alunos recebem 15 horas de lições de inglês 

por semana, ministradas por professores qualificados em aulas de 

com no máximo 15 estudantes. Os alunos são testados na chegada 

e colocados em aulas com outros alunos de aproximadamente o 

mesmo nível.

Todas as quartas-feiras nossos professores darão seminários incorporando 

análise de vídeos de partidas e também sobre aspectos importantes como: 

táticas, técnicas, nutrição e psicologia do esporte.

Ensino da Língua Inglesa

Quartos individuais com banheiro privativo na Roehampton University, 

Froebel College.

Acomodação Residencial
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P Treinamento no Campo de treinamento oficial do 

Chelsea FC em Surrey.

P 13 horas de aulas de inglês (se solicitado).

P Kit de treinamento da Fundação Chelsea FC.

P Transferência diária de ônibus para instalações de 

treinamento.

O Programa Inclui:

Traslado do Aeroporto

Se o seu filho/filha menor de 16 anos estiver viajando sozinho (sem um adulto) 

garantimos que um membro da nossa equipe leve seu filho ao check-in e o 

acompanha em segurança. Se você tiver contratado o serviço com a cia. aérea, nossa 

equipe enviará seu filho/filha ao representante da cia. aérea. Este serviço será 

fornecido automaticamente e faturado, a menos que sejamos notificados.

Serviço ao Menor Desacompanhado
(obrigatório quando requerido pela cia. aérea)

Valores do Programa

P Alojamento residencial em pensão completa.

P Atividades noturnas todas as noites.

P 3 excursões: 2 meia-dia (London Eye and Stamford Bridge 

Stadium Tour) e 1 dia inteiro (London Tour & Shopping).

P Acesso gratuito e supervisionado à internet.

P Apresentação de encerramento e certificado.

Inglês + Futebol Futebol Intensivo

Programa de Futebol £1.400 por semana £1.250 por semana

Treinamento para Goleiro £100 por semana

Taxa de Registro £100

P Seguro Médico:  por semana£15

P Noite extra: £90

P Excursão opcional no Domingo: £35

Taxas opcionais: * O Programa de Futebol está estruturado em blocos de 2 semanas.

** As chegadas são aos domingos antes da data de início do curso. As 

partidas são aos sábados.

*** Depósito de alojamento residencial pago na chegada: £ 125.

**** É obrigatório trazer o passaporte original. O documento será 

mantido pelo nosso pessoal.

A equipe do serviço de traslado oferece um serviço privativo de boas vindas na sua chegada em qualquer 

aeroporto na Grã-Bretanha, a qualquer momento. Seu filho/filha será conduzido diretamente e 

confortavelmente para a residência. Preços por pessoa com base na transferência de sentido único.

HEATROW LUTON / STANSTED GATWICK ST. PANCRAS

£95 £150 £125 £100

* Adicional para chegadas e saídas de vôos antes das 9h e depois das 21h: .£ 50

** A primeira hora de espera é gratuita. Tempo de espera extra por 30 minutos.

*** Informações de voo devem ser fornecidas 20 dias antes da chegada.

**** As taxas de transferência não serão reembolsadas: mudanças de última hora terão um custo extra.

Preço por viagem

£65

Depósito de Acomodação Residencial pago na chegada (obrigatório) £150 (reembolsável)
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Serviços adicionais oferecidos pela Efígie Educacional*

 Além dos Seminários e Programas Internacionais, a Efígie Educacional, pensando em sua 

comodidade, tranquilidade e segurança, possui serviços e parcerias com empresas ligadas à área de 

turismo para oferecer serviços essenciais para quem vai viajar, tais como:
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Rua Carlos Francheu, 41 - Novo Cambuí
Campinas - SP | CEP 13.023-610

/efigieeducacional

Endereço:

www.egie.com.br

Contatos:

Programas:
Turismo:

contato@egie.com.br
turismo@egie.com.br

55 19 4141.1515


