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Who we are

Education for the world
of tomorrow, today.
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“65% of children entering primary school today
will ultimately end up working in completely
new job types that don’t yet exist.”

The educational approaches that served previous generations
do not have the capacity to fully prepare today’
s children for
the future. Students starting school today will leave school in a
world that’
s even more interconnected, complex, uncertain and
changing than today’
s, where those who are adaptable and
resilient, those who are prepared to face the inevitable
challenges and unimaginable opportunities that tomorrow’
s
world will bring, will be valued and rewarded.
In order to respond to this reality Globeducate has created the British
International Schools Cluster, a new group of schools with a shared
educational philosophy who all work together to improve the
teaching and learning and provide exceptional opportunities for our
whole educational community.
Nobel Algarve British International School enables our students to opt
for a global readiness, with a clear international vocation and with all
the guarantees of the Educational Excellence of the British system,
without having to move out of their city.
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Quem somos
As abordagens educativas que serviram as gerações anteriores não têm a
capacidade de preparar totalmente as crianças de hoje para o futuro. Os
alunos que hoje ingressam na escola encontrarão um mundo ainda mais
interligado, complexo, incerto e em transformação, onde aqueles que são
adaptáveis e resilientes, aqueles que estão preparados para enfrentar
os inevitáveis desafios e oportunidades inimagináveis que o mundo de
amanhã trará, serão valorizados e recompensados.

Em resposta a esta realidade, a Globeducate criou o British International Schools
Cluster, um novo grupo de escolas com uma filosofia educacional partilhada,
que juntos trabalham para melhorar o ensino e a aprendizagem e proporcionar
oportunidades excecionais para toda a nossa comunidade educativa.
A Nobel Algarve British International School permite que os nossos alunos
tenham uma perspectiva global, com uma clara vocação internacional e com
todas as garantias da Excelência Educativa do sistema britânico, sem ter de sair
da sua localidade.

“65% das crianças que entram hoje na escola
primária, trabalharão em empregos completamente
diferentes que ainda nem existem.”
6
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Educational
Philosophy

The Nobel Algarve British International School vision
and values are to ENRICH and CHALLENGE our
students so they each ACHIEVE success in their own
way and build the confidence to help SHAPE the future.

A visão e os valores da Nobel Algarve assentam em
ENRIQUECER e DESAFIAR os nossos alunos para que
cada um ALCANCE o sucesso à sua maneira e construa a
confiança necessária para o ajudar a MOLDAR o futuro.

Enrich

Shape

Enriquecer
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Filosofia Educacional

Challenge
Desafiar

Moldar

Achieve
Alcançar
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Enrich
Through a broad and balanced curriculum that goes beyond the

purely academic, we build a deeper experience of the world. This
encourages an environment in which each student can discover

and develop their own talents - and appreciate the perspectives
and gifts of others.

Enrich
We nurture our students’lives

Enriquecer
Através de um currículo amplo e equilibrado que vai para além do

puramente académico, construímos uma experiência mais profunda
do mundo. Isto incentiva um ambiente em que cada aluno pode
descobrir e desenvolver os seus próprios talentos - e apreciar as
perspetivas e os dons de outros.

Nutrimos as vidas dos nossos alunos.
10
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Challenge
A great education equips a student so they can face challenges confidently and

manage failure with tenacity and resilience. From rigorous academic standards, to
outdoor expeditions, we aim to cultivate the character of every student, through

safe and managed exposure to experiences that test them, that make them surpass

Challenge
Desafiar
We prepare our students to
face challenges successfully.

Preparamos os nossos alunos para
enfrentar os desafios com sucesso.
12

themselves and become the best version of themselves.

Desafiar:
Uma boa educação prepara um aluno para que este possa enfrentar os desafios

com confiança e gerir o fracasso com tenacidade e resiliência. De rigorosos padrões
académicos a expedições ao ar livre, o nosso objetivo é cultivar o carácter de cada

aluno, através de uma exposição segura e orientada a experiências que os desafiam,
que os fazem superar, e os torna a melhor versão de si mesmos.
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Shape
The coming decades will present extraordinary opportunities and challenges

Shape
Moldar
We help our students to
identify their unique talents.

Ajudamos os nossos alunos a
identificar os seus talentos únicos.
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for humanity and the planet; and also for our students. Our aim is to prepare

and inspire each student to contribute to a more fair and sustainable world by

making use of their unique talents, which are nurtured by developing the integrity,
confidence and character of each person as an individual.

Moldar
As próximas décadas apresentam oportunidades e desafios extraordinários para
a humanidade e o planeta; e também para os nossos alunos. O nosso objetivo
é preparar e inspirar cada aluno a contribuir para um mundo mais justo e

sustentável, recorrendo aos seus talentos únicos, nutridos pelo desenvolvimento
da integridade, confiança e caráter de cada pessoa como um indivíduo.
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Achieve
Our goal is to empower all our students to discover what success means to them and to

achieve the highest qualifications and, above all, that this process of learning and seeking

success as a basis for a fulfilling life is as enriching as possible. We are rightly very proud of the

Achieve
Alcançar
We believe success takes many forms.

Acreditamos que o sucesso assume muitas formas.
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results and the destinations of our students at Nobel Algarve British International School.

Alcançar
O nosso objetivo é capacitar todos os nossos alunos a descobrirem o que o sucesso

significa para eles e alcançar as mais altas qualificações. Acima de tudo, que este processo
de aprendizagem e busca pelo sucesso como base para uma vida plena seja o mais

enriquecedor quanto possível. Temos, e com razão, muito orgulho dos resultados e dos
destinos dos nossos alunos na Nobel Algarve British International School.
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Shaping the world
A moldar o mundo

Mission

To prepare our students to shape
the future through excellence in
British and Portuguese education,
with a global perspective.
Missão

Preparar os nossos alunos para moldar
o futuro através da excelência na
educação britânica e portuguesa,
com uma perspetiva global.

18
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Values

Valores

Independence

Independência

Challenge

Desafio

to have their own values and principles
stretches students beyond their comfort zones
to develop their full potential

encorajar os alunos para além das suas zonas de
conforto, para que atinjam todo o seu potencial

Breadth

Ampla experiência

Tradition

Tradição

both academic and extracurricular
as a feeling of unity and respect for history and
our heritage

tanto académica quanto extracurricular
um sentimento de união e respeito pela história
e tradição

Globalism

Globalidade

Respect

Respeito

Self-possesion

Autocontrole

Imagination

Imaginação

with english as a vehicular language
for the environment and for others
emotional regulation, calm and confidence
to promote creative and inventive spirit
20

ter os seus próprios valores e princípios

com o inglês como idioma veicular
pelo meio ambiente e para com os outros
regulação emocional, calma e confiança
promover um espírito criativo e criador
21

“All students
are challenged
to be the best
they can be.”

A warm
welcome from our
Head of School

It is my pleasure to welcome you to Nobel Algarve British International
School. We are incredibly proud of our school and I hope this guide
gives you some indication of the reasons why.

Our goal is to provide all students with an exceptional international
education with a global perspective and rooted in British educational values.
Our school is a safe, welcoming and happy international environment.

We set rigorous academic standards and our curriculum is individualised to
ensure that each student is challenged to be the best he or she can be. We
are very proud of our alumni who progress to prestigious universities in the
UK and Portugal as well as across Europe and the rest of the world.
If you come to visit us at Nobel Algarve British International School, the
first thing I think you will notice is our children who are happy and hard
working. Of course, this is no accident, and our dedicated staff work
together to develop a school which delivers a first class international
education developing young people who appreciate the perspectives
of others, who face challenges confidently and who develop leadership
qualities to equip and inspire them to shape the world.
Abi Lewis

Head of School
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Uma mensagem calorosa da
Diretora da Escola
É um prazer dar-lhe as boas-vindas à Nobel Algarve British
International School.

Estamos extretamente orgulhosos da nossa escola e espero que este
guia evidencie alguns dos motivos.

“todos os alunos são
desafiados a serem o melhor
que podem ser.”

O nosso objetivo é oferecer a todos os alunos uma educação
internacional excecional com uma perspetiva global, enraizada nos
valores educacionais britânicos, num ambiente internacional seguro,
acolhedor e feliz. Estabelecemos padrões académicos rigorosos e
o nosso currículo é individualizado para que todos os alunos sejam
desafiados a serem o melhor que podem ser. Temos muito orgulho nos
nossos alunos, que progridem para universidades de prestígio no Reino
Unido e em Portugal, bem como em toda a Europa e no mundo. Se vier
visitar-nos na Nobel Algarve, penso que a primeira coisa que irá reparar
é que os nossos alunos são felizes e trabalham arduamente. Claro, isso
não é por acaso, e a nossa equipa dedicada trabalha em conjunto para
desenvolver uma escola que oferece uma educação internacional de
primeira classe, desenvolvendo jovens que apreciam as perspetivas
dos outros, que enfrentam desafios com confiança e desenvolvem
qualidades de liderança para equipá-los e inspirá-los a moldar o mundo.
Abi Lewis

Diretora da Escola
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Almancil
campus
Our Almancil campus opened in 2021 and now educates
students in our Pre-school, Primary and Middle School which
currently educates students in Year 7. Due to its phenomenal
success and popularity, the current state-of-the-art campus
building is being further developed in a second phase build
which means we are opening to Years 8 and 9 in September
2022 and Year 10 in September 2023.
Almancil is known as the gateway to the Golden Triangle. It is
just a 15-minute drive to Faro International Airport and is close
to both the premier beach and golf resort of Vale do Lobo and
the exclusive golf and residential estate, Quinta do Lago.
Almancil has a thriving high street with many shops, restaurants
and with amenities including excellent beaches, golf resorts,
the Stadium of Algarve and the Ria Formosa National Park on its
doorstep, it has much to offer a family.
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Campus de
Almancil

O campus de Almancil foi inaugurado em 2021 e educa
atualmente alunos em regime pré-escola, primeiro, segundo
e terceiro ciclos, até ao Ano 7. Devido ao seu sucesso e
popularidade, o atual edifício de última geração está a ser
aumentado para uma segunda fase de construção, o que
significa que iremos abrir para alunos dos Anos 8 e 9 em
setembro de 2022 e o Ano 10 em setembro de 2023.
Almancil é conhecida como a porta de entrada do Triângulo
Dourado. Fica apenas a 15 minutos de carro do aeroporto de
Faro e perto da praia e do resort de golfe de Vale do Lobo, e do
empreendimento exclusivo de golfe e residencial da Quinta do Lago.
Almancil tem uma rua principal vibrante com muitas lojas,
restaurantes e comodidades incluindo excelentes praias, campos
de golfe, o Estádio do Algarve e o Parque Nacional da Ria Formosa à
sua porta; tem imenso para oferecer às famílias.
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Lagoa
campus
Our Lagoa campus opened in 1972 and has been serving
the Algarve as the most prestigious and exclusive private
international in the area. This brings a rich history and
many traditions, and at the same time, the school continues
to develop and improve, and boasts outstanding results
and enviable destinations for its leavers in universities in
Portugal, the UK, Europe and world-wide.
The Lagoa student journey begins in our popular and well-respected
bilingual Pre-school, though many students join us in Primary,
Middle school or Secondary school The school community is

truly international with students from more than 40 nationalities
educated here. The International Section includes a Primary,

Secondary and a popular Sixth form. Students follow the English

National Curriculum, but with a global perspective, leading to iGCSE
and A Levels. Our National Section educates students from Years
(Anos) 1 to 12 who follow the Portuguese Ministry of Education

approved curriculum, leading to Portuguese National qualifications.
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Campus
de Lagoa

O campus de Lagoa foi inaugurado em 1972 e oferece
ao Algarve a escola internacional mais prestigiada e
exclusiva. Depositária de uma história rica e muitas
tradições, com foco num desenvolvimento contínuo,
apresenta resultados notáveis e saídas invejáveis para os
seus alunos para universidades em Portugal, Reino Unido,
Europa e resto do mundo.
O percurso escolar em Lagoa começa na nossa popular e bem
respeitada pré-escola bilingue, embora muitos alunos se juntem a
nós somente na Primária, 2º ou 3º Ciclos ou no Ensino Secundário.
A comunidade escolar é verdadeiramente internacional com
alunos de mais de 40 nacionalidades.

Na Secção internacional, os alunos seguem o Currículo Nacional
Inglês, mas com uma perspetiva global, levando aos exames iGCSE
e A Levels. A nossa Secção Nacional educa alunos do 1º ao 12º ano
e seguem assim o currículo aprovado pelo Ministério de Educação
Português conducente às habilitações nacionais portuguesas.

29

Our School:
Pre-school

Our Early Years programme provides a truly bilingual (English and Portuguese)
learning experience for children aged three to four years old. Each classroom
is managed by a highly experienced, qualified teacher and a full-time teaching
assistant, both of whom are fluent in both English and Portuguese.
The programme encourages students to become independent learners and enables them to make connections between
life in school, life at home and life in the world. We believe that helping students see that learning is connected to life
helps establish a strong foundation for future learning.

Our educators view learning as a natural part of childhood.
Our project-based learning approach makes knowledge acquisition playful, engaging and child-friendly. Children use their
imagination to explore, learn and develop their understanding through play, guided by our experienced practitioners.
Our teachers provide a wide variety of materials, experiences and activities that help children develop skills in all areas
including language, motor and social development.

Communication and play provide the foundation for children’s learning
As children engage in meaningful play and inquiry, they become more knowledgeable, confident and creative lifelong
learners.“Little Explorers”works within a well-planned curriculum that is designed to enrich and expand children’s
experiences as well as supporting their growth and development. We encourage children to be self-directed, confident
learners and embrace the importance of inquiry and discovery.

Play provides children with opportunities to explore, discover, create and experiment.
We aim to prepare children to function well in the world by supporting their social, physical and emotional development.
Our programme provides a wide range of opportunities for children to develop their communicative and cooperative
skills as well as promoting other essential skills and encompassing literacy, mathematics, understanding the world and
expressive arts and design.
30
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A nossa escola: Educação
pré-escolar

O nosso programa pré-escolar oferece uma experiência de aprendizagem
verdadeiramente bilingue (inglês e português) para crianças de 3 e 4 anos. Cada
sala de aula é conduzida por um professor altamente qualificado e um assistente de
ensino a tempo inteiro, ambos fluentes em inglês e português.
Este programa incentiva os alunos a tornarem-se independentes e permite-os fazer conexões entre a vida na escola, a
vida em casa e a vida no mundo. Acreditamos que ajudar os alunos a ver que a aprendizagem está interligada com a
vida quotidiana ajuda a estabelecer uma base sólida para a aprendizagem no futuro.

Os nossos educadores acreditam na aprendizagem como uma parte natural da infância.
A nossa abordagem de aprendizagem baseada em projetos torna a aquisição de conhecimento divertida, envolvente e
amiga da criança. As crianças usam a sua imaginação para explorar, aprender e desenvolver a sua compreensão através de
brincadeiras, guiadas pelos nossos experientes professores. Os nossos professores fornecem uma ampla variedade de materiais,
experiências e atividades que ajudam as crianças a desenvolver competências em todas as áreas, incluindo na sua linguagem e
desenvolvimento motor e social.

A comunicação e a brincadeira fornecem a base para a aprendizagem das crianças.

À medida que as crianças se envolvem em brincadeiras e perguntas importantes, tornam-se alunos mais informados, confiantes
e criativos para o resto da vida. O programa“Little Explorers”funciona dentro de um currículo bem-planeado, projetado para
enriquecer e expandir as experiências das crianças, bem como apoiar o seu crescimento e desenvolvimento. Aqui encorajamos
as crianças a serem aprendizes autónomos e confiantes, e a abraçar a importância da investigação e da descoberta.

A brincadeira oferece às crianças oportunidades para explorar, descobrir, criar e experimentar.
O nosso objetivo é preparar as crianças para terem um bom desempenho no mundo, apoiando o seu desenvolvimento social,
físico e emocional. O nosso programa oferece uma ampla gama de oportunidades para as crianças desenvolverem as suas
competências comunicativas e cooperativas, bem como promover outras competências essenciais e abrangendo literacia,
matemática, compreensão do mundo e artes expressivas e design.
32
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International Primary
School (Years 1-6)

Our International Primary School forms the foundation for a child’s future
learning. Whether you choose our Lagoa or Almancil campus, Nobel Algarve
British International School, Primary Phase, offers a challenging academic
education in a creative, warm, and holistic learning environment that enables
children to reach their full potential.
A high-quality education
Our two International Primary Schools provide a high-quality education using the English National Curriculum, customised
to instil a sense of belonging in the Algarve and Portugal. We provide a differentiated educational setting to ensure all of
our students grow at their own individual level. We also offer specialist teachers in areas such as Portuguese, Music, and
Forest School, where students develop their skills and interests on a deeper level.

Our two campus

Children attending our Lagoa campus have the benefit of mixing with a bigger school community where they may
read with senior students or meet them through our house team competitions. Those pupils based at our Almancil
international school are in a close-knit environment with only children up to the age of 12, but this will grow to age 13 in
September 2022.

A broad and balanced curriculum

In our Primary Phase, students divide their learning between English, Mathematics, Science, Information Technology,
Geography, History, Music, Design Technology, Art, Modern Foreign Languages, Physical Education and Games, Personal,
Social and Health and Citizenship Education, Mindfulness and Forest School.
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Escola Primária – Secção
Internacional (Years 1-6)

A nossa escola primária internacional constitui a base para o futuro da
aprendizagem de uma criança. Quer escolha o nosso campus em Lagoa ou Almancil,
o ensino primário da Nobel Algarve British International School, oferece uma
educação académica desafiadora num ambiente de aprendizagem criativo, caloroso
e holístico que permite às crianças atingirem todo o seu potencial.
Um ensino de alta qualidade
As nossas duas Escolas Primárias Internacionais visam proporcionar um ensino de alta qualidade através do Currículo
Nacional inglês, personalizado para incutir um sentimento de pertença no Algarve e em Portugal. Proporcionamos um
ambiente educacional diferenciado para garantir que todos os nossos alunos cresçam ao seu próprio ritmo. Também
oferecemos professores especializados em áreas como português, Música e Forest School/Escola da Floresta, onde os
alunos desenvolvem as suas competências e interesses de forma aprofundada.

Os nossos dois Campus

As crianças que frequentam o nosso campus de Lagoa têm o benefício de se misturarem com uma comunidade escolar
maior, onde podem ler com os alunos seniores ou conhecê-los através dos nossos concursos internos. Os alunos no nosso
campus Almancil estão num ambiente próximo, com crianças até aos 12 anos de idade, mas em breve será até aos 13 anos,
em setembro de 2022.

Um currículo amplo e equilibrado

Na nossa escola primária, os alunos dividem a sua aprendizagem entre inglês, matemática, ciências, tecnologia da
informação, geografia, história, música, tecnologia de design, arte, línguas estrangeiras, educação física e jogos, educação
pessoal, social e de saúde e cidadania, mindfulness e Forest School/Escola Floresta.
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Our Secondary School is divided into Middle and Senior School and provides
students with the essential knowledge, understanding and skills they need for
success in life. Students can be educated in our Lagoa campus from Years 7 - 11
or in the Middle School, Years 7 - 9, in our Almancil campus. Year 10 will open in
Almancil in September 2023. Working in an exciting and stimulating environment,
teachers set high expectations for every student. Our students are prepared for
iGCSE examinations which are typically sat at the end of Year 11.

All students join a Form Group, with a Form Tutor who supports both the pastoral and academic needs of the
students in their care. The Form Group meets every morning and The Form Tutor is also the first line of
communication for parents.

Middle School students divide their learning day across the four core subjects:
English, Mathematics, Science and Portuguese, and they also learn French, Geography, History, Art, Information
Technology, Design Technology Physical Education and Music in Years 7 and 8.

International
Secondary School
(Years 7-11)
38

In Years 10 and 11, students prepare for Cambridge and Edexcel iGCSE examinations in a variety of compulsory and
optional subjects. In addition to compulsory subjects, students can choose from a broad range of additional courses.

Course of study
Students study four compulsory subjects: English Language, Mathematics, Biology and Global Perspectives.

English Literature, Chemistry, Physics, French, Portuguese, History, Geography, Physical Education, Art and Design, Drama,
Design Technology and Information and Communication Technology and Business Studies.
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Os nossos 2º e 3º Ciclos oferecem aos alunos o conhecimento, a compreensão e as
competências necessários para uma vida de sucesso. Os alunos podem frequentar o
nosso campus de Lagoa desde o Ano 7 ao 11, ou no campus de Almancil desde o Ano 7
ao 9. O Ano 10 abrirá em Almancil, em setembro de 2023. A trabalhar num ambiente
excitante e estimulante, os professores estabelecem altas expectativas para cada
aluno. Os nossos alunos são preparados para os exames iGCSE que são normalmente
realizados no final do Ano 11.
Todos os alunos fazem parte de um Grupo Turma, e um Diretor de Turma apoia tanto as necessidades pastorais como as
académicas dos alunos sob os seus cuidados. O Grupo Turma reúne-se todas as manhãs e o Diretor de Turma é a primeira
linha de comunicação com os pais.

Os alunos do 2º e 3º Ciclo dividem o seu dia de aulas em quatro disciplinas principais: Inglês, Matemática, Ciências e
Português, e também Francês, Geografia, História, Arte, Tecnologia da Informação, Tecnologia de Design, Educação Física e
Música nos Anos 7 e 8.

2º e 3º Ciclos –
Secção Internacional

Nos Anos 10 e 11, os alunos preparam-se para os exames de Cambridge e Edexcel iGCSE numa variedade de disciplinas
obrigatórias e opcionais. Além das disciplinas obrigatórias, os alunos podem escolher entre uma ampla variedade de
conteúdos programáticos adicionais.

Conteúdos curriculares

Os alunos estudam quatro disciplinas obrigatórias: Língua Inglesa, Matemática, Biologia e Perspetivas Globais.
Literatura Inglesa, Química, Física, Francês, Português, História, Geografia, Educação Física, Arte e Design, Drama,
Tecnologia do Design e Tecnologia de Informação, Comunicação e Estudos Empresariais.
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Sixth Form

The curriculum in Years 12 to 13 embraces the English AS and A Level programme,
offering a wide range of academic subjects. Students are supported in their choices
by their class tutor and subject teachers. Typically, two to four AS subjects are
studied in Year 12, and two to three A-Level subjects are studied in Year 13.
Qualifications
Our students take exams with the two most recognised examination boards, Edexcel or CIA (Cambridge International
Assessment). These qualifications are widely accepted by universities across the globe who recognise the academic
rigour of the qualifications.

It is not just universities that value A Levels; they are also valued by vocational qualification providers and employers.
They are highly respected qualifications because they show a good level of education and demonstrate how young
people have developed a range of skills including good time management, organisation, research skills, networking,
presenting ideas, reasoning, decision-making, problem solving, commitment and self-motivation too.
Students receive high-quality, accurate and personalised guidance and guidance through their university and career
choices before graduation, so they are well prepared to make the right decisions about their futures.
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O currículo dos Ano 12 e 13 abrange o programa inglês AS e A Level, que oferece
uma ampla variedade de disciplinas. Os alunos são apoiados nas suas opções pelo
Diretor de Turma e pelos Professores das mais variadas disciplinas. Por norma,
duas a quatro disciplinas AS são estudadas no Ano 12, e duas a três disciplinas
A-Level são estudadas no Ano 13.
Qualificações

Os nossos alunos fazem exames com os examinadores mais reconhecidos, Edexcel ou CIA (Cambridge International
Assessment). Estas qualificações são amplamente aceites por universidades de todo o mundo, que reconhecem o
rigor académico destas qualificações.
Não são apenas as universidades que valorizam os A Levels, também são valorizados por empresas de qualificação
profissional e empregadores.

As qualificações A Levels demostram um bom nível de educação e como os jovens têm a capacidade de desenvolver
amplas competências, incluindo boa gestão do tempo, organização, pesquisa, networking, apresentação de ideias,
raciocínio, tomada de decisão, resolução de problemas, compromisso e auto-motivação.

Ensino Secundário –
Secção Internacional (Anos 12 e 13)

44

Os alunos recebem aconselhamento e orientação de alta qualidade, precisos e personalizados em relação às
escolhas de universidade e carreira antes de terminarem o secundário, para estarem bem preparados e tomar as
decisões corretas sobre o seu futuro.
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University destinations
Where are our international section alumni studying?
Between 2008 – 2021

50% of our leavers
entered the 100 best
European universities
(Times Higher Education.com)

99% of leavers
entered university
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Bocconi University
Catolica University
Durham University
Lehigh University
London Southbank University
Maastricht University
Newcastle University
Swansea University
Swiss Business School of Zurich
University of Algarve
University of Amsterdam
University of Geneva
University of Leeds
University of Lisbon

Destinos Universitários

Onde estudam os nossos alumni da secção internacional?
Entre 2008 – 2021

United Kingdom
• Aberdeen University
• Edinburgh University
• University of Bath
• Oxford University
• Manchester University
• Bristol University
• Southampton University
• Warwick University
• Imperial College London
• University College London

50% dos nossos
finalistas entram
nas 100 melhores
universidades europeias
(Times Higher Education.com)

99% dos
finalistas entram na
universidade

France
•	University
of Lyon

2021 Leavers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holland
•	DELFT University
of Technology
•	Webster
University,
Leiden

Graduados de 2021:

Portugal
• Lisbon

Switzerland
•	EHL, Lausanne
(Echole hôtelière
de Lausanne)
•	Ecole Institut
Montreux

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidade Bocconi
Universidade Católica
Universidade de Durham
Universidade Lehigh
Universidade Southbank de Londres
Universidade de Maastricht
Universidade de Newcastle
Universidade de Swansea
Escola Suíça de Negócios de Zurique
Universidade do Algarve
Universidade de Amsterdão
Universidade de Genebra
Universidade de Leeds
Universidade de Lisboa

Holanda
• Universidade DELFT de Tecnologia
• Universidade Webster, Leiden

Reino Unido
• Universidade de Aberdeen
• Universidade de Edimburgo
• Universidade de Bath
• Universidade de Oxford
• Universidade de Manchester
• Universidade de Bristol
• Universidade de Southampton
• Universidade de Warwick
• Colégio Imperial de Londres
• University College London
França
• Universidade de Lyon

Portugal
• Lisboa

Suíça
• EHL, Lausanne
(Echole hôtelière de Lausanne)
• École Institut Montreux
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Students thrive in the National Section

National
section

The Portuguese National Section at Nobel Algarve British International School’s
Lagoa campus accepts children of any nationality. The programme runs from
Primary (1° ano) through the completion of Secondary School (12° ano). All
teachers are Portuguese-trained and qualified, and Portuguese is the language of
instruction. The Portuguese system is divided into three“cycles”, known as
ciclos, and followed by secondary education:

Primeiro Ciclo (1°-4° ano)
The first cycle is the first four years of Primary School from age six. The curriculum
covers Portuguese, mathematics and environmental studies, as well as physical
education, music and art, computer studies and English, which are taught by
specialist teachers. Additional teachers are available to provide extra support for
students with educational needs.

Segundo Ciclo (5°-6° ano)
The second cycle is the fifth and sixth year. Core subjects include Portuguese,
mathematics, English, Portuguese history and geography, science, music, art, design
technology and physical education. Nobel Algarve also offers French in the fifth year
and Spanish in the sixth year.
Terceiro Ciclo (7°-9° ano)
The third cycle is the seventh, eighth and ninth years. The curriculum continues the
core subjects begun in the second cycle, along with physics/chemistry, ICT and a
required second language (French or Spanish).

Ensino Secundário (10°-12° ano)
In Secondary School (Years 10, 11 and 12), students continue with the core curriculum
and add a specialised area of study. Nobel Algarve British International School offers
science and technology, social and economic sciences, visual arts or languages
and humanities. In 12° ano, students can apply for higher education by taking the
Portuguese national examinations.
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Os alunos prosperam na Secção Nacional

Secção Nacional
A Secção Nacional do campus de Lagoa da Nobel Algarve British International
School aceita alunos de todas as nacionalidades. O programa tem início no
Ensino Primário (1 ° ano) até a conclusão do Ensino Secundário (12 ° ano). Todos
os Professores são formados em português e o português é a língua dominante.
Todos os nossos Professores são totalmente qualificados para o ensino. O
sistema português está dividido em três ciclos, até ao ensino secundário:
Primeiro Ciclo (1° ao 4°ano)
O 1º ciclo, do primeiro ao quarto ano do Ensino Primário, a partir dos seis anos
de idade. O currículo abrange português, matemática e estudos ambientais, além
de educação física, música, arte, informática e inglês, ministrados por Professores
especializados. Professores complementares estão disponíveis para fornecer apoio
extra a alunos com necessidades educacionais especiais.

Segundo Ciclo (5° e 6° ano)
O 2º ciclo, o quinto e o sexto ano. As disciplinas principais incluem português,
matemática, inglês, história e geografia portuguesa, ciências, música, arte, tecnologia
de design e educação física. A Nobel Algarve também oferece francês no quinto ano e
espanhol no sexto ano.
Terceiro Ciclo (7°, 8º e 9° ano)
O 3º ciclo, sétimo, oitavo e nonos anos. O currículo continua as disciplinas básicas
iniciadas no segundo ciclo, com física/química, TIC e uma segunda língua obrigatória
(francês ou espanhol).

Ensino Secundário (10°, 11º e 12° ano)
No Secundário (10º, 11º e 12º anos), os alunos continuam com o currículo básico e
adicionam uma área de estudo especializada. A Nobel Algarve British International
School oferece como cursos, Ciências e Tecnologia, Ciências Sociais e Económicas,
Artes Visuais ou Línguas e Humanidades. No 12 ° ano, os alunos podem candidatar-se
ao ensino superior ao realizarem os exames nacionais portugueses.
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Equivalencies / Equivalências
Nobel Algarve 		
International Section		

Nobel Algarve
National Section

Pre-School / Pre3
Pré-escola
Pre4		

EEUU

Edad

Pre3		
Pre4
Reception

Pre K3
Pre K4

3
4

Pre5
1° ano
2° ano

Year 1
Year 2
Year 3

Kindergarten
Grade 1
Grade 2

5
6
7

Key Stage 2 / Year 4		
Year 5		
Year 6
Segundo Ciclo

3° ano
4° ano
5° ano

Year 4
Year 5
Year 6

Grade 3
Grade 4
Grade 5

8
9
10

Middle School / Year 7		
Key Stage 3 – Year 8
Terceiro Ciclo
Year 9		

6° ano
7° ano
8° ano

Year 7
Year 8
Year 9

Grade 6
Grade 7
Grade 8

11
12
13

Secondary School / Year 10		
Key Stage 4 – Year 11
Ensino Secundário

9° ano
10° ano

Year 10
Year 11

Grade 9
Grade 10

14
15

Sixth Form / Year 12		
Key Stage 5 – Year 13		

11° ano
12° ano

Year 12
Year 13

Grade 12
Grade 12

16
17

		
Primary School / Year 1		
Key Stage 1 – Year 2
Primeiro Ciclo
Year 3		
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English
Curriculum

53

House
information
They develop a love and respect for nature and learn how to
look after the environment. They also learn to communicate

with each other and work as a team, developing self-awareness,
confidence and self-esteem.

House System

When the word“ house”is mentioned in the context of a school,

As Casas Informação

Wolf / Lobo

House Traits: Brave and Collaborative
House Motto: We win or learn, we never lose

Características da Casa: Corajosos e Colaborativos
Lema da Casa: Ganhamos ou aprendemos,
nunca perdemos

Lynx / Lince

House Traits: Corajosos e Curiosos
House Motto: Greatness is measured by courage and heart
Características da Casa: Confiantes e Adaptáveis
Lema da Casa: A grandeza é medida pela
coragem e pelo coração

Os alunos desenvolvem amor e respeito pela natureza e

aprendem como cuidar do meio ambiente. Também aprendem
a comunicar uns com os outros e a trabalhar em equipa, a

desenvolver a autoconsciência, a confiança e a autoestima.

Sistema de Casas

Quando a palavra“casa”é mencionada no contexto de

uma escola, é difícil não ser transportado imediatamente

para o Hogwarts e todas as conotações do universo Harry

Potter. Além das ilusões cinematográficas, são múltiplas as
vantagens e benefícios do Sistema de Casas Escolares.

it is hard not to be instantly transported to Hogwarts and all the
connotations of the Harry Potter universe. Beyond

Oferece aos alunos de todas as idades a oportunidade de

benefits of the School House System.

coeso, e assegura que a idade não seja uma barreira para a

cinematographic illusions, there are multiple advantages and

trabalharem juntos, criando um ambiente verdadeiramente
amizade e a colaboração.

It gives students of all ages the opportunity to work together,

creating a truly cohesive environment and ensuring that age is
not a barrier to friendship and collaboration.

The House System allows for the promotion of student

responsibility. Giving students the opportunity to learn and develop
leadership skills is exceptionally beneficial. House Representatives

‘ step up’to liaise closely with the school’
s teachers. Therefore,

directly experience taking responsibility. It also promotes a sense of
belonging to a community among both students and staff. It

facilitates discussions between the younger and older members of
the school and fosters a friendly competitive spirit along the way.
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Eagle / Águia

House Traits: Proud and determined
House Motto: Spread our mighty wings and rise
above the rest

Características da Casa: Orgulhosos e Determinados
Lema da Casa: Abrimos as nossas poderosas asas e
elevamo-nos acima de tudo o resto

O Sistema de Casas permite a promoção de

Chameleon /
Camaleão

House Traits: Confident and adaptable
House Motto: The power of staying positive in
different situations

Características da Casa: Confiantes e Adaptáveis
Lema da Casa: O poder de permanecer positivo em
diferentes situações

responsabilidade do aluno. Oferecer aos alunos a

oportunidade de aprender e desenvolver competências de
liderança é excecionalmente benéfico. Os Representantes

das Casas assumem a responsabilidade de manter contacto
com os professores da escola. Por conseguinte, têm

experiência direta de assumir responsabilidades. Também
promove entre alunos e funcionários um sentimento de

pertença a uma comunidade. Facilita as discussões entre

os membros mais jovens e os seniores da escola enquanto
também promove um espírito competitivo amigável.
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Enrichment
We believe that learning and personal growth are
integral to our curriculum and continue long after the
day’s lessons have ended. Nobel Algarve students
have many choices when it comes to enriching
and personalising their learning experience.
New activities and programmes are continually
introduced, often by the students themselves.

Extra-curricular activities

Extra-curricular activities are held daily and include
a range of opportunities to help our children and
young people discover their passion including,
tennis, rugby, basketball, Karate, dance, choir,
computing, Fun Science and Art.

Instrumental Programme

Instrumental lessons are available in school and
students are often given the opportunity to perform
in concerts and performances. An established team
of peripatetic music teachers work with our students
and offer a wide range of instruments as well as voice
and rock band.

Sports

A comprehensive range of sports fixtures are
arranged both internally and with other local and
Portuguese schools.. Sports Afternoons held in the
International Section also allow pupils to benefit
from a range of sports as part of the curriculum offer,
including swimming.
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Enriquecimento
Acreditamos que o aprendizado e o crescimento pessoal são
essenciais para o nosso currículo e devem continuar muito

após o término do dia de aulas. Os alunos da Nobel Algarve têm
muitas opções no que diz respeito a enriquecer e personalizar a

sua experiência de aprendizagem. Novas atividades e programas
são continuamente introduzidos, geralmente sugeridos pelos
próprios alunos.

Atividades extracurriculares

Atividades extracurriculares são realizadas diariamente e
incluem uma variedade de oportunidades para ajudar as
nossas crianças e jovens a descobrirem as suas paixões,
incluindo ténis, râguebi, basquete, karaté, dança, coro,
tecnologia, ciência e arte divertidas.

Programa Instrumental

Aulas instrumentais estão disponíveis na escola e os alunos

muitas vezes têm a oportunidade de participar em concertos e

apresentações. Uma equipa instituída de professores de música

peripatética trabalham com os nossos alunos com a oferta de uma
vasta gama de instrumentos, bem como de voz e banda de rock.

Desportos

Uma vasta gama de eventos desportivos é organizada

internamente e com outras escolas locais e portuguesas (desde
que as restrições COVID permitam). As tardes desportivas

realizadas na Secção Internacional também permitem que os
alunos se beneficiem de uma variedade de desportos
como parte da oferta curricular, incluindo natação.
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Enrichment
Outdoor Education Programme

Students are equipped to face challenges confidently
through our structured programme of outdoor
education. Activities such as Forest School, The
Journey of Discovery, Nobel Algarve Adventure Club
and Duke of Edinburgh build character so that our
students learn how to manage failure with tenacity
and resilience.

STEAM Agenda

Science, technology, engineering, arts and
mathematics play a crucial part in our students´
learning journeys. Through a“hands-on, minds-on”
approach to learning and teaching, students acquire
the tools and critical thinking skills to approaching
problems. We are committed to equipping our
students with the skills and knowledge necessary to
make their own impact on the future.

By integrating the Globeducate STEAM agenda across
our curricula at Nobel Algarve British International
School, we embed creativity in all science,
technology, engineering, arts and maths lessons and
activities. Students learn how to make connections,
how to organise their ideas, how to be creative, how
to make decisions and how to work together across
different disciplines. Importantly, they learn the
ability to transfer what they learn in one curriculum
area to others, and to real-life situations.

Enriquecimento
Programa de Educação ao Ar Livre

Os alunos são equipados para enfrentar desafios com

confiança por meio do nosso programa estruturado de

educação ao ar livre. Atividades como Forest School, The

Journey of Discovery, Nobel Algarve Adventure Club e o Duke
of Edinburgh constroem caráter para que os nossos alunos
lidem com o fracasso com tenacidade e resiliência.

Agenda STEAM

A Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática

desempenham um papel crucial nas jornadas de aprendizagem
dos nossos alunos. Através de uma abordagem“prática

e consciente”ao aprender e ensinar, os alunos adquirem
ferramentas e competências de pensamento crítico para

abordar os problemas. Estamos empenhados em oferecer aos
nossos alunos as competências e conhecimentos necessários
para criarem o seu próprio impacto no futuro.

Ao integrar a agenda STEAM da Globeducate nos currículos

da Nobel Algarve British International School, incorporamos
a criatividade de forma transversal em aulas e atividades
nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e

Matemática. O aluno aprende a fazer conexões, organizar

as suas ideias, ser criativo, tomar decisões e a trabalhar em
conjunto em disciplinas diferentes. Fundamentalmente,

aprende a capacidade de transferir o que aprendeu numa

área do currículo para outras, e para situações da vida real.
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Enrichment
LEGO® Education SPIKE™ Prime

Our students use real robotics and coding in these
sessions. This programme, introduced in all GBIS
schools through a Globeducate project with LEGO(R)
Education, brings together LEGO(R) bricks, a
programmeable multi-port Hub, sensors and motors,
and the opportunity for our teachers and students
to meet LEGO(R) experts through live webinars.
By bringing robotics into the classroom, we create
opportunities for students to think critically and
creatively, to problem solve and to communicate
effectively with others in real-life STEAM projects.
LEGO (R) Education offers us a ground-breaking
opportunity to use the transformative power of play
to improve learning.

Eco Schools and WWF

We are proud to be part of the international EcoSchools programme and have received The Green
Flag every year since 2016 in recognition of our
commitment to environmental awareness and
sustainability. Our students develop leadership
qualities to equip and inspire them to contribute to
a just and sustainable world through our Eco-Warrior
Council. Moreover, our unique partnership with WWF,
through Globeducate, creates opportunities for our
students to take part in summits, conferences, global
competitions and webinars. This partnership inspires
our students to secure the future of life on planet
Earth, allowing new generations to enjoy nature
forever and to learn to live sustainably.
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Enriquecimento
LEGO® Education SPIKE ™ Prime

Os nossos alunos aplicam robótica e codificação real nestas

sessões. Este programa, introduzido em todos as escolas GBIS
através de um projeto Globeducate com a LEGO(R) Education,
reúne os tijolos LEGO(R), um Hub multi-port programável,
sensores e motores, e a oportunidade para os nossos

professores e alunos conhecerem os peritos da LEGO(R) através
de webinars ao vivo. Ao trazer a robótica para a sala de aula,

criamos oportunidades para os alunos pensarem criticamente
e criativamente, para a resolução de problemas e para uma

comunicação eficaz real com outros participantes de projetos
STEAM. A LEGO (R) Education oferece uma oportunidade de
inovação única de usar o poder transformador do jogo para
melhorar a aprendizagem.

Eco Escolas e WWF

Temos orgulho de fazer parte do programa internacional Eco-

Escolas e recebemos a Bandeira Verde todos os anos desde 2016
em reconhecimento do nosso compromisso de consciência

ambiental e a sustentabilidade. Os nossos alunos desenvolvem
qualidades de liderança para os equipar e inspirar a contribuir

para um mundo justo e sustentável por meio do nosso Conselho
Eco-Warrior. Além disso, o nosso trabalho com o WWF, através
da Globedute cria oportunidades para os nossos alunos

participarem em cimeiras, conferências, concursos e webinars.

Esta parceria inspira os nossos alunos a garantir o futuro da vida
no planeta, permitindo às novas gerações desfrutar da natureza
para sempre e para aprender a viver de forma sustentável.
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Enrichment
Shaping the World

Young people will only succeed in the world of
tomorrow if they are prepared for the challenges they
will face. As educators at Globeducate, we have the
opportunity and responsibility to lay the foundations
for a better future and this begins with a robust
response to the pace of change we see in the world
and to the approach we take to sustainability
education.
Our mission is for each student to become a global
citizen who can shape the world and we use the
United Nations Sustainable Development Goals as a
blueprint to provide students with the knowledge
and skills they need to help create peace and
prosperity for people and the planet, now and into
the future. This educational project inspires students
with a common vision for humanity and they are
promoted through many activities including the
Youth Municipal Assembly, Youth Parliament and
Model United Nations.
Every two years, we work collectively, across all 55+
schools in Globeducate, to find ways to address
these goals in our own school community life. In
2021, Nobel Algarve British International School
students made headline news by sharing their
promises for the future at the global COP26 meeting
of world leaders in Glasgow.

Enriquecimento
A Moldar o Mundo

Os jovens só terão sucesso no mundo de amanhã se

estiverem preparados para os desafios que irão enfrentar.

Como educadores da Globeducate, temos a oportunidade e

responsabilidade de lançar as bases para um futuro melhor e

isso começa com uma resposta robusta ao ritmo de mudança
que vemos no mundo e à abordagem que adotamos em
relação à educação para a sustentabilidade.

A nossa missão é que cada aluno se torne um cidadão global,
que possa moldar o mundo e usámos os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas como um
projeto para fornecer aos alunos os conhecimentos e

competências de que necessitam para ajudar a criar paz e

prosperidade para as pessoas e o planeta, agora e no futuro.
Este projeto educativo inspira estudantes com uma visão

comum para a humanidade e são promovidos através de muitas
atividades, incluindo a Assembleia Municipal da Juventude, o
Parlamento da Juventude e o Modelo das Nações Unidas.

De dois em dois anos, trabalhamos coletivamente, com mais
de 55 escolas da Globeducate, para encontrar formas de

abordar estes objetivos na vida da nossa própria comunidade
escolar. Em 2021, os alunos da Nobel Algarve British

Internacional School foram notícia de primeira página ao

partilharem as suas promessas para o futuro na Cúpula de
Líderes Mundiais da ONU na COP26 em Glasgow.
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Enrichment
The Journey of Discovery

The Journey of Discovery for Year 10 students is a
seven-day, 100km hike designed to take students on
a journey from childhood to adulthood. It is a ´rite of
passage´ that will challenge students (and teachers!)
both physically and mentally, allowing them to
reflect on their lives so far, and then to look forward
to what kind of a future they wish for. They will gain
skills and make or deepen friendships along the way.

Parents in the past have been amazed by the changes
in their children and by the increased levels of
maturity and drive after the trip.
It has the power to be a truly unique and
transformative journey.

The Duke of Edinburgh’
s
International Award

Students can take The Duke of Edinburgh’
s
International Award which challenges them to dream
big, celebrate their achievements and make a
difference in their world. Through developing
transferable skills, increasing their fitness levels,
cultivating a sense of adventure and volunteering in
their community, the Award helps young people to
find their purpose, passion and place in the world.
The Award is comprised of three levels and is
designed to provide a balanced programme of
personal development and challenge. Participants
complete all four sections at each level in order to
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achieve their Award. At Gold level, participants also
complete a Gold Residential Project.
Bronze For those over 14 years old.
Silver For those over 15 years old.
Gold For those over 16 years old.

As a foundation to this International Award, at Nobel
Algarve our pupils can participate in a new
programme to build a foundation for the Duke of
Edinburgh. From Year 3 to 8 we are launching
programmes called Embark, Engage and Explore.
Students’complete activity logs and reflection
journals and by demonstrating regular commitment
and progress, they can receive a certificate and
badge relating to specific goals and achievements in
the themes of: physical, skills, community service
and expedition.

Adventure Club

Students are also provided with opportunities for
adventurous activities to develop their personal and
social skills through Adventure Club. Head of
Adventure and teacher of Geography, Matthew Harris,
has 25 years of experience leading groups on
adventure activities.
Programmes – days and weekends – are designed
for students from Year 6 including Bear Cub Camp,
Rock Rats, Survival Camp, Bubble Makers, PADI Open
Water and Super Splash.
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Enriquecimento
A Viagem de Descoberta

A Viagem de Descoberta do Ano 10 para os alunos é uma

caminhada de 100km em 7 dias e concebida para os alunos

viajarem da infância à vida adulta. É um“rito de passagem”
que desafiará os alunos (e os professores!) tanto fisicamente
como mentalmente, permitindo-lhes refletir sobre as suas
vidas até agora, e olharem em frente para o futuro que

desejam. Adquirem competências e fazem ou aprofundam
amizades ao longo do caminho.

Os pais ficam surpreendidos com as mudanças nos seus

filhos após a Viagem, pelo aumento dos níveis de maturidade
e orientação.

Uma viagem verdadeiramente única e transformadora.

O Prémio Internacional Duque de Edimburgo
Os alunos podem participar no Prémio Internacional Duque de

secções de cada nível a fim de alcançar o seu prémio. No

nível Ouro, os participantes também completam um Projeto
Residencial Ouro.

Bronze Para maiores de 14 anos.
Prata
Ouro

Para os maiores de 15 anos.

Para os maiores de 16 anos.

Como base para este Prémio Internacional, na Nobel Algarve os
nossos alunos podem participar num novo programa para

construir uma fundação para o Duque de Edimburgo. Do Ano 3
ao 8, estamos a lançar os programas Embarcar, Envolver e

Explorar. Através de registos completos de atividades e reflexão,
empenho regular e progresso comprovados, os alunos podem

receber um certificado e a insígnia relacionados especificamente
com os objetivos e as conquistas nas seguintes categorias: físico,
competências, serviço comunitário e expedição.

Edimburgo que os desafia a sonhar alto, a celebrar as suas

Adventure Club

desenvolvimento de competências transferíveis, aumentando os

atividades aventureiras e para desenvolverem as suas

conquistas e a marcar a diferença no seu mundo. Através do

seus níveis de aptidão física, cultivar um sentido de aventura e de
voluntariado na sua comunidade, o Prémio ajuda os jovens a
encontram o seu propósito, paixão e lugar no mundo.

O prémio é composto por três níveis e é concebido para

proporcionar um programa equilibrado de desenvolvimento
pessoal e desafio. Os participantes completam as quatro
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Também são dadas aos alunos oportunidades para

atividades pessoais e competências sociais através do

Adventure Club. Mestre em Aventura e Professor de Geografia,
Matthew Harris, tem 25 anos de experiência a liderar grupos
de atividades de aventura.

Programas – dias úteis e fins-de-semana - são concebidos para

alunos do Ano 6, incluindo o Bear Cub Camp, Rock Rats, Survival

Camp, Bubble Makers, PADI Open Water e Super Splash.
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√

International
Events

%

Academic
Olympics
International
Music
Festival

Globeducate
Olympics

Global
Events
Visual Arts
Competition

Leadership
Summit

As a Globeducate school, we offer students unique
opportunities to develop global perspectives.
Throughout the academic year, Nobel Algarve British
International School students take part in a calendar
of in-person and virtual events with 55+ bilingual and
international schools from nine countries on three
different continents.

These unique learning experiences give an added value
to the international preparation of our students. Hosted
by different Globeducate schools each year, the in-person
events offer opportunities for our students to experience
other schools, to make new friends, improve language skills
and pave the way for academic and professional mobility.
Students will typically stay with a host family during the
event, providing an invaluable opportunity to experience
home life in a different country. We look forward to the
return of such events post-pandemic.

Eventos Internacionais
Enquanto escola Globeducate podemos oferecer
aos nossos alunos oportunidades únicas para uma
verdadeira preparação global. Ao longo do ano letivo,
os alunos da Nobel Algarve participam num calendário
repleto de eventos presenciais e virtuais com escolas
bilíngues e internacionais de nove países de três
continentes diferentes.
Essas experiências únicas de aprendizagem agregam valor
à preparação internacional dos nossos alunos. Organizados
por escolas diferentes do grupo Globeducate a cada ano,
os eventos presenciais oferecem oportunidades para
os nossos alunos vivenciarem outras escolas, fazerem
novos amigos, melhorarem as competências linguísticas
e abrirem o caminho para a mobilidade académica e
profissional. Os alunos habitualmente ficam com uma
família anfitriã durante o evento, proporcionando uma
oportunidade inestimável de vivenciar o quotidiano num
país diferente. Estamos ansiosos para o retorno de tais
eventos pós-pandemia.

MUN
Model United
Nations
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A Globeducate
School
Nobel Algarve is proud to be a member of Globeducate –
one of leading K12 education groups in the world,
a network of 55+ premium bilingual and international
schools, as well as online programmes, educating more
than 28,000 students in nine countries.

Globeducate’s mission is:

 o prepare each student to become a global citizen
T
who can shape the world.

The world is changing at an incredible pace and education
has to keep up with this constantly shifting environment. Our
students can only succeed in tomorrow’
s world if they are
well prepared for the challenges they will face in their future
professional and personal lives. In addition to providing an
excellent academic education, we ensure that our students
develop skills and abilities beyond the purely academic and
lay down a solid, values-based foundation for life.
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Uma escola Globeducate
A Nobel Algarve tem o orgulho de ser membro da
Globeducate - uma rede internacional de mais de 55 escolas
premium e programas online, educando mais de 28.000
alunos em nove países diferentes e em três continentes.

A missão da Globeducate é:

 reparar cada aluno para se tornar um cidadão
P
global capaz de moldar o mundo.

O mundo está a mudar a um ritmo incrível e a educação tem
de acompanhar este ritmo constante de mudança. Os nossos
alunos só podem ter sucesso no mundo de amanhã se forem
bem preparados para os desafios que irão enfrentar nas
futuras vidas profissionais e pessoais. Para além de oferecer
uma excelente educação académica, asseguramos que os
nossos alunos desenvolvam competências e capacidades
para além das puramente académicas e estabelecer uma
base sólida fundamentada em valores para a vida.
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Our four key principles

Os nossos quatro princípios fundamentais
A visão educacional da Globeducate é baseada em
quatro princípios fundamentais:

Globeducate’
s educational vision is based on four fundamental principles:

We deliver…
Educational
Excellence

We develop…
Skills and
Competencies

We build…
Character

We nurture…
Global
Perspectives

Through belonging to Globeducate, we carefully design and create opportunities to ensure that each student discovers
and develops his or her skills in a positive, nurturing and enriching learning environment. Our students feel free to be
themselves and this leads them to thrive.
Globeducate schools are culturally and linguistically diverse, allowing us to cultivate a truly global approach to
prepare our learners for working within an international framework in the future. As global citizens, they develop an
understanding of and respect for world culture.
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Entregamos…
Excelência
Educacional

Desenvolvemos…
Competências e
capacidades

Construímos…
Personalidades

Nutrimos…
Perspetivas
Globais

Por ser membro da Globeducate, projetamos e criamos oportunidades que garantem que cada aluno descubra e
desenvolva as suas competências de forma positiva, num ambiente de aprendizagem estimulante e enriquecedor. Os
nossos alunos sentem-se à vontade para serem eles mesmos, o que os leva a prosperar.
As escolas Globeducate são culturalmente e linguisticamente diversificadas, permitindo-nos cultivar uma abordagem
verdadeiramente global para preparar os nossos alunos para trabalharem num quadro internacional no futuro. Como
cidadãos globais, desenvolvem compreensão e respeito pela cultura mundial.
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Directors of
Globeducate
Nobel Algarve British International School is governed by
the Globeducate Board of Directors that sets and reviews
the policies, plans and procedures that will ensure the best
possible education for present and future students, including
the proper control of its finances. The Directors’duties are
to protect the assets of the school and to ensure that it is
diligently and well run. The Chair of the Board of Directors is
Chief Education Officer of Globeducate, Mr Daniel Jones.
Directors are expected to exercise independent judgment
with reasonable care and diligence. They have to act fairly
and in a manner that protects the reputation of the school.
It is their duty to keep in mind the interests of students, staff and
parents, as well as that of the community.

They ensure that the school complies with the law, is solvent and
complies with the financial regulations. It must be adequately
insured against possible public and employers’liability (including
Directors’liability) claims. The Directors must declare any personal
interest in any transaction or arrangement proposed by the school,
to avoid conflicts of interest and not to accept benefits from
interested third parties.
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Diretores da
Globeducate

A Nobel Algarve British International School é dirigida pelo
Conselho de Administração da Globeducate que estabelece
e revê as políticas, planos e procedimentos que asseguram a
melhor educação possível para alunos presentes e futuros,
incluindo o controlo adequado das suas finanças. As
funções dos Diretores são para proteger os ativos da escola e
assegurar que esta seja diligente e bem gerida. O Presidente
do Conselho de Administração é o Diretor de Educação
da Globeducate, Daniel Jones. Espera-se que os diretores
exerçam um julgamento independente com razoável cuidado
e diligência. Têm de agir de forma justa e de uma forma que
proteja a reputação da escola.
É seu dever ter em mente os interesses dos alunos, funcionários e
pais, bem como da comunidade.

Eles garantem que a Escola cumpre a lei, é solvente e cumpre
os regulamentos financeiros. Deve ter os seguros adequados
contra possíveis reivindicações de responsabilidade pública e
dos empregadores (incluindo responsabilidade dos Diretores). Os
Diretores devem declarar qualquer interesse pessoal em qualquer
transação ou acordo proposto pela escola, para evitar conflitos de
interesse e não aceitar benefícios de terceiros interessados.
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Events at Nobel
Algarve British
International
School
Celebrating events and festivals at Nobel Algarve is
an integral part of learning and building a strong
cultural belief. These celebrations bring the students
closer to each other’s traditions and cultural beliefs
and develop respect and understanding for each
other’s customs and traditions developing students
with a global mindset.

Celebrations include:

Carnival which is celebrated across Portugal before
the beginning of Lent, usually in February or early
March depending on the religious calendarOur
students and teachers love to join the parades,
singing, dancing and dressing up.

Bilingualism Week where we celebrate the enormous
benefits of speaking more than one language as well
as honouring the rich and diverse cultures here at
Nobel Algarve British International School.
Science Fair where students get involved in a range
of exciting STEAM projects – senior students lead on
this and involve younger students.
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Eventos
A celebração de eventos e festivais na Nobel Algarve
tornou-se parte integrante da aprendizagem e da
construção de uma forte crença cultural. Essas
celebrações aproximam os alunos das tradições
e crenças culturais uns dos outros e desenvolvem
respeito e compreensão pelos costumes e tradições
de cada um, desenvolvendo nos alunos uma
mentalidade global.

As celebrações incluem:

Carnaval, celebrado em Portugal antes do início
da Quaresma, geralmente em fevereiro ou no início
de março, dependendo do calendário religioso. Na
Nobel Algarve juntámo-nos aos desfiles; cantamos,
dançamos e vestimos trajes de fantasia.

Semana do Bilinguismo, onde celebramos os
enormes benefícios de falar mais do que uma língua,
bem como homenagear as culturas ricas e diversas
aqui na Nobel Algarve.
Feira de Ciências, onde os alunos se envolvem
numa variedade de projetos STEAM empolgantes.
Organizada pelos alunos seniores que envolvem os
mais novos.
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Events at Nobel
Algarve British
International
School
Celebrations include:

Wear it Wild is an annual WWF day involving
dressing up to raise awareness of endangered
species. Students take part in fun, engaging activities
to explore important environmental issues.
Christmas Concert where we celebrate Christmas
with readings and carols.

Eventos
As celebrações incluem:

Wear it Wild, onde os alunos se vestem
para fazer a diferença e exploram questões
ambientais importantes.

Concerto de Natal, onde celebramos o Natal
com leituras e canções de Natal.

Semana Antibullying, sobre esperança e as
coisas positivas e amáveis que podemos fazer
para interromper um comportamento nocivo.

Cerimónias de Finalistas, que são uma
celebração das conquistas dos alunos e o
ponto de partida para os seus futuros passos.
Alunos, amigos e pais estão todos convidados a
participar nestes eventos.

Anti-bullying Week which is about hope and the
positive and kind things we can do to halt hurtful
behaviour in its tracks.

Graduation Ceremonies, which are a celebration of
students’achievement and the starting point of
future steps. Students, friends and parents are all
invited to participate in these events.
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Services
Serviços

Preparation for Official Exams

We help our students to prepare for all the official Examinations.
Dining room service

Both campus have their own kitchen where menus are prepared

daily, providing the necessary nutritional values for a healthy and
balanced diet.
School Bus

A transport network that serves our Lagoa campus with buses
running across the Algarve.
Uniform shop

You can pick up uniform directly from school.
The Nursing Office

We have a full time nationally certified nurse in our Nursing Office.
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Preparação para os exames oficiais
Ajudamos os nossos alunos a preparar para todos os
exames oficiais.

Serviço de refeitório
Ambos os campus possuem cozinha própria onde são
elaboradas ementas diárias, fornecendo os valores nutricionais
necessários para uma alimentação saudável e equilibrada.

Transporte escolar
O nosso campus de Lagoa é servido por uma rede de transporte
de autocarros escolares que atravessam o Algarve.
Loja de uniformes
Pode adquirir o uniforme diretamente na escola.

Gabinete de Enfermagem
Temos uma enfermeira qualificada a tempo inteiro no nosso
Gabinete de Enfermagem.
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Parents’
Association –
FONISA
Our Parents´ Association, called FONISA, is an important
part of our school, strengthening the link between school and
home. Each class has a representative whose goal is to:
1	Develop liaison between Parents or Guardians of the class
and the school.

2	Improve the communication between Parents or Guardians
and the School Management Bodies.

3	Share their works with the other representatives of the same
teaching cycle or year group.

Associação de Pais
FONISA

A associação de pais da Nobel Algarve FONISA (Friends of Nobel
International School Algarve) é uma parte importante da nossa
escola, criando uma ligação entre a escola e o lar. Cada turma
tem um Representante FONISA cujo objetivo é:
1	Desenvolver a ligação entre os pais ou encarregados de
educação, a turma e a escola.

2	Melhorar a comunicação entre pais ou encarregados de
educação e os Órgãos de Gestão da Escola.

3	Divulgar os seus trabalhos com os restantes representantes
do mesmo ciclo de ensino ou turma.

FONISA also support families’integration into the Nobel
•
•
•
•
•
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•

Family and regularly organise events such as:
Outings to the beach
Picnic Days

Monthly hikes

Coffee mornings

Parents’football

Yoga and meditation

A FONISA também apoia a integração das famílias na
•
•
•
•
•
•

Nobel Family e organiza regularmente eventos como:
Passeios à praia
Piqueniques

Caminhadas mensais
Encontros para café

Jogos de futebol para os pais
Yoga e meditação
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Nobel Algarve at a Glance

A Nobel Algarve
em Revista

Established 1972
Excellent track record

Excelente histórico de

Welcoming students

Acolhe alunos de mais de 40

of academic success

from over 40

different countries
A choice of broad and
progressive curricula
Outstanding pastoral
care tailored to the
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individual

A L G A R V E

Estabelecida em 1972

Lagoa

sucesso académico

países diferentes

Escolha de currículos amplos
e progressivos

Excelente apoio emocional e
fisico adapatado aos alunos

Almancil

Faro

Map & Contact

Mapa e Contactos

NOBEL ALGARVE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL
BARROS BRANCOS, EN 125, 8400-400, LAGOA, PORTUGAL
NIF 500 089 787 - EC UBAL SA
(+351) 282 342 547

INFO@NOBELALGARVE.COM
nobelalgarve.com
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Shaping the world

A Moldar o Mundo

