Agenda de Atividades / Activities Agenda

2017
Fevereiro / February
15 de Fevereiro a 5 de Abril / 15th February to 5th of April –Grab Your Chance – Candidaturas abertas, Linda’s
School
O que é?
Bolsa de Estudo com On Job Mentoring
O Grab your Chance é um programa inovador para jovens com espírito empreendedor e que querem ir mais além
na sua aquisição de "soft skills", desenvolvendo uma primeira experiência em ambiente empresarial e aliando esta
mais valia à melhoria do seu inglês.

Quem se pode candidatar?
Jovens 16 anos ou +
Do sexo Feminino ou Masculino
Que estejam a frequentar o 11º/12º ou universitários
Aptos para frequência do Nível B2 ou C1
Jovens com bom aproveitamento escolar

Como decorrem as Candidaturas?
Através da entrega na Linda’s School de:
►Curriculum
►Carta de Apresentação / Motivação
►Será feita uma 1ª triagem com pré-seleção de 3 candidatos
►Haverá uma entrevista de apuramento final a estes 3 candidatos
►Os resultados serão anunciados até 20 de junho
►Este programa é efetivo para o ano letivo de 2017/18
►Será feito um contrato entre as partes - assinado pelos Encarregados de Educação caso o/a candidato/a
apurado/a seja menor

Skills necessários:
►Aptidão para frequência de Nível B2 ou C1
►Skills informáticos, nomeadamente facilidade com o Word, Powerpoint e outros softwares de apresentação,
edição de video, facilidade com redes sociais
►bom português
►facilidade e gosto pela escrita
►Criatividade

1

Agenda de Atividades / Activities Agenda
►Empreendedorismo
►Responsabilidade
►Pro-atividade
►Gosto por trabalhar em equipa
►Auto-motivação
►Dinâmica

O que recebes:
Inscrição e Mensalidade durante um ano letivo no nível B2 (Preparação para o Exame First Certificate da Cambridge
University) ou C1 (Preparação para o Certificate in Advanced English da Cambridge University) com respetiva
frequência das aulas e acompanhamento.
On Job Mentoring: estágio profissional jovem na área da Comunicação Empresarial com aplicação prática e in loco
com todas as vantagens que isso traz quer a nível pessoal, quer curricular.
Melhor curriculum, onde podes incluir esta experiência para a qual te facultamos uma carta de recomendação e
certificado de participação no programa, bem como feedback construtivo.

O que dás:
6 horas por semana para realizar as tarefas relativas ao Estágio, nomeadamente: edição de video e de texto,
produção de material digital para marketing, mailings, ajuda na organização de eventos quer a nível da
comunicação, quer da implementação.

Março / March
3 e 4 Março / 3rd and 4th March – APPI Madeira Conference; @ Madeira; Presentations by Tania Castilho: Are
you a Professional Worrier?; Bringing Dreams to Life: Collaborative Projects in the Real World

11 Março / 11th March – Story Spot; @ Linda’s School; 10h30 às 12h00 – evento gratuito para crianças dos 7 aos
12 anos (alunos da Linda’s School podem trazer amigos externos)
O que é?
Sessão em que são lidas uma ou várias histórias em inglês, com recurso à mímica e dramatização, à visualização
de imagem, à interação do grupo e à expressão artística, para que todos compreendam a história e expandam o seu
vocabulário em inglês de forma lúdica e muito eficaz.
Esta sessão é gratuita.

31 Março / 31st March – English Interactive Dinner, @ Linda’s School, 20h30 – Theme: Marvel vs DC
O que é?
Juntámos o útil ao agradável e concebemos estes momentos de convívio em inglês, em que os nossos alunos
podem também trazer amigo que não frequentam a Linda’s School. O objetivo é praticar o inglês de uma forma mais
lúdica e descontraída uma vez por trimestre. Neste caso o tema escolhido são os super-heróis da Marvel versus os
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da DC, e todas as atividades bem como o próprio jantar são alusivos ao tema. Os alunos criam jogos de interação
dentro do tema.
Cada pessoa traz comida confecionada por si e alusiva ao tema.
Pode-se vir vestido a rigor, isto é, com um fato de super-herói.
Este Evento é gratuito.

Abril / April
2 Abril / 2nd April – Pegadas e Bigodes Field Trip, Casal de S. Simão, 10h30 às 16h00
O que é?
Esta é uma visita de estudo a um Animal Welfare Centre (Centro de Apoio aos Animais) gerido por estrangeiros,
onde os alunos de FC e CAE vão interagir em inglês, voluntariando-se para ajudar nas tarefas do Centro para esse
dia aprendendo e praticando o seu inglês, bem como o seu lado humano.

5 Abril / 5th April – Creative English Workshop, Linda’s School, 11h às 13h (evento gratuito para alunos Linda’s
School)
O que é?
Este é o nosso novo Workshop para alunos Intermédios + (B1+) a Avançados (B2, B2+, C1 e C2)
Nota: pode participar qualquer pessoa, quer seja ou não aluno na Linda's School. Caso não seja nosso aluno(a)
deve fazer o nosso teste de entrada para aferirmos se tem o nível mínimo necessário para participar. Os alunos
externos que pretendam ingressar neste workshop não requerem inscrição na Linda's School.

O que contém e qual é o objetivo?
In English now:
*Creative Writing
*Creative and Critical Thinking
Communicating through various platforms (paper, digital, film, audio…) and using various art forms for language use
(literature, painting, sculpture, film, music, advertising...)
*Public Speaking and Presentation Skills
*Performing Arts
All language skills – reading, writing, listening and speaking - will be developed in a creative way, allowing
participants to expand their vocabulary further, as well as use English in various ways that stimulate not only
language development in fun and challenging ways, but also critical thinking, personal communications skills and
interaction with others. This workshop can be attended either in full format or partially, since each two hour and half
session is independent from the other sessions.
It is an excellent way to boost your English through hands-on practice, expanding the language and keeping it alive,
as well as becoming a better public speaker and developing your creative skills.

5 a 18 de Abril / 5th to 18th April – Férias da Páscoa
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27 Abril / 27th April – Have you opened their door to the future? , Linda’s School, 11h ás 12h30 – Workshop
facilitado por Lucy Bravo, Teacher Trainer, Examinadora da Cambridge e Professora – destinado a docentes
27 Abril / 27th April – Exames de Cambridge: vantagens e propósitos, Linda’s School, 20h00 ás 21h00 – Palestra
de Lucy Bravo, Teacher Trainer, Examinadora da Cambridge e Professora – destinado a encarregados de educação
e alunos
28, 29 e 30 Abril / 28th, 29th and 30th April: 31st Annual APPI Conference, Lisboa; Workshop por Tânia Castilho:
Defusing the Worry Bomb -Task Management Made Simple; Bringing Dreams to Life – Collaborative Projects in the
Real World

Maio / May
8 a 13 de Maio / 8th to 13th May – Women’s Economic Forum, India, Workshops de Tânia Castilho: The Power of
Conscious Choice; Building Youth for the Future; Intuititon and Belief Systems; Valuing Human Development &
Empowement in Teaching and Training; Driving the Future through Personal Example and Self Belief
19 de Maio / 19th May – Art in Motion Finds a Voice – Concerto Solidário, Cine Teatro Paraíso, Tomar (E no Cine
Teatro S. Pedro em Abrantes), 21h30 – 00h00
O que é?
O propósito final do Concerto Solidário Art in Motion Finds a Voice, é angariar fundos para fazer chegar um
contentor com 65000 livros e 200 computadores desde a Nova Zelândia até à comunidade de Mazivisa na região
central do Zimbabwe.
O propósito da Africa Alive Education Foundation que escolhemos apoiar, é continuar a criar escolas, condições de
saúde, alimentação e a patrocinar um orfanato local, no sentido de proporcionar a milhares de crianças órfãs devido
ao flagelo do HIV, muitas delas também portadoras do vírus, educação e recursos de vida que lhes permitam
crescer com a certeza de que são capazes de transformar a realidade que se vive agora não só no Zimbabwe mas
no continente africano em geral e em última instância replicar este modelo ao redor do continente.
A Linda’s School aliou-se a esta causa porque nos faz sentido e tendo em vista o propósito ainda mais amplo de
mostrar aos jovens como podem ter uma parte ativa na criação da mudança que desejam ver no mundo, ampliando
a sua consciência social e mostrando-lhes na prática como os sonhos se podem tornar realidade, inspirando-os para
a vida que têm pela frente.
Este Concerto Solidário que decorre não só em Tomar, mas em várias cidades no mesmo dia e à mesma hora e irá
beneficiar a Africa Alive Education Foundation e uma Associação local em cada cidade que funcione em prol de
crianças e jovens carenciados, trazendo-lhes melhores condições de educação e de vida.

Junho / June
3 Junho / 3rd June – Story Spot; @ Linda’s School; 10h30 às 12h00 – evento gratuito para crianças dos 7 aos 12
anos (alunos da Linda’s School podem trazer amigos externos)
O que é?
Sessão em que são lidas uma ou várias histórias em inglês, com recurso à mímica e dramatização, à visualização
de imagem, à interação do grupo e à expressão artística, para que todos compreendam a história e expandam o seu
vocabulário em inglês de forma lúdica e muito eficaz.
Esta sessão é gratuita.

17 Junho / 17th June – English Interactive Lunch, @ Linda’s School, 13h00 – Theme: Disney – Celebração de
Final de Ano Letivo
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O que é?
Juntámos o útil ao agradável e concebemos estes momentos de convívio em inglês, em que os nossos alunos
podem também trazer amigo que não frequentam a Linda’s School. O objetivo é praticar o inglês de uma forma mais
lúdica e descontraída uma vez por trimestre. Neste caso o tema escolhido as personagens e histórias da Disney e
todas as atividades bem como o próprio jantar são alusivos ao tema. Os alunos criam jogos de interação dentro do
tema.
Cada pessoa traz comida confecionada por si e alusiva ao tema.
Pode-se vir vestido a rigor, isto é, com um fato de uma personagem da Disney.
Este Evento é gratuito.

17 Junho / 17th June- Celebração de Final de Ano Letivo Crianças – Jogos e Atividades em Inglês; Linda’s School,
14h30
O que é?
No final do ano letivo gostamos sempre de reunir os nossos alunos e outros alunos externos numa festa digna
desse nome, celebrando a presença de todos nesta escola e aproveitando para praticar o inglês de uma forma mais
descontraída e lúdica. Pedimos a todos que tragam lanche para partilhar. O tema é a Disney pelo que podem vir
vestidos a rigor  Se tiverem ideias para atividades lúdicas que queiram partilhar com todos elas serão bem vindas.

22-26 Junho / 22nd -26th June- Exams @ Linda’s School


Data a Definir – Weekend 100% Português – for foreigners –– fim de semana em português para estrangeiros
residentes em Portugal ou não residentes – Parceria com Hostel 2300 Thomar e Tuk Lovers
O que é?
A complete Portuguese weekend? That’s it! We have joined culture, knowledge, socialising, enjoyment and human
development with hands-on practice of the Portuguese language which means that for 3 days you shall listen to,
speak and write only in Portuguese. Tomar’s rich historical heritage together with its central location make it the ideal
town to hold an innovative challenge such as this one. Are you ready for this adventure in the land of the Templars?
Please contact us for more information on the specific programme for this weekend.


É necessária inscrição prévia para qualquer destas atividades. Os Totally
English Weekends bem como os 100% Português Weekends podem ser
marcados diretamente connosco, em datas definidas diretamente com
grupos e/ou escolas interessadas. O mesmo se passa com os Workshops da
Focus School.
Para mais informações sobre os novos programas Totally English e Focus School por favor consulte o site
www.institutolindaschool.com ou contacte-nos através do e-mail info@institutolindaschool.com
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Data a definir – Workshop Estudar é Simples! para PROFESSORES; Linda’s School,
O que é?
Estudar é Simples! é um programa inovador para ajudar os alunos a ter sucesso em todos os momentos de
avaliação, sejam eles escritos ou orais.
Vamos partilhar formas motivantes de estudar, com técnicas inovadoras e simples para que os professores possam
partilhar com os seus alunos.
Este é um workshop teórico, prático e interativo.
Destinatários – Professores


Data a definir: Gestão de Stress e de Tempo para Adultos
O que é?
Este é um Workshop teórico, prático e interativo em que se partilham perspetivas sobre a origem do Stress e formas
inovadoras de como geri-lo e eliminá-lo. Sendo a forma como se gere o Tempo um dos fatores que na vida diária
geram Stress, vamos partilhar novas perspetivas e abordagens, por forma a encontrar mais equilíbrio na gestão da
vida quotidiana. Vamos também abordar um pouco a temática da Hiperatividade e das dinâmicas pais/filhos dentro
deste tema.


Data a definir: Workshop Estudar é Simples!
O que é?
Estudar é Simples! é um programa inovador para te ajudar a ter sucesso em todos os momentos de avaliação, sejam
eles escritos ou orais.
Acabou-se a falta de vontade de estudar, o medo de não ser capaz e a memória em branco.
Vamos partilhar contigo técnicas de estudo criadas à tua medida para que sintas motivação e entusiasmo para
estudar. Vamos mostrar-te como tirar o máximo proveito das tuas capacidades e aptidões para que possas usá-las
da melhor forma, confiando em ti.
Este é um workshop teórico, prático e interativo.
Destinatários - Grupos: 4º ao 6º ano; 7º ao 9º ano; 10º ao 12º ano (em caso de não haver alunos suficientes em cada
faixa, poderão ser agrupados de outra forma); Estudantes Universitários



6

Agenda de Atividades / Activities Agenda

Novos Cursos de Adultos
Blended Learning e e-Learning
Presencial ou Online
Para mais informações por favor contacte-nos. Obrigada
http://academy.institutolindaschool.com
INGLÊS; FRANCÊS; ÁRABE; MANDARIM; ALEMÃO; ESPANHOL; PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS;
Curso de Coaching: Are you a Professional Worrier? Já online:
http://interactive-focus-academy.teachable.com/p/are-you-a-professional-worrier-standard
http://interactive-focus-academy.teachable.com/p/are-you-a-professional-worrier-premium


PROTOCOLOS:
Estabelecemos Protocolos de cooperação com a Associação de Oficiais das Forças Armadas
e com a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo
que permite a todos os Associados e familiares diretos usufruir de 7% de desconto
nas aulas de inglês bem como de todos os serviços Focus School e Totally English.
Para mais informações por favor contacte-nos. Obrigada.

Associação de Saúde Mental do Médio Tejo
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