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English Second Language Canadá
Estudar o idioma mais importante e necessário
do mundo em uma cidade maravilhosa já é uma
realidade, a Global Exchange International te dá
a oportunidade de aprender ou praticar inglês
no London Language Institute, local
especializado no ensino desse idioma, sua
localização em Londres, Ontário é privilegiada,
este destino é caracterizado por áreas com
extensa vegetação, lagos, rios, museus e
universidades. O intercâmbio cultural lá é
incrível.

English Second Language Canadá
O programa de inglês como segunda língua é voltado para pessoas que desejam
se concentrar nos estudos gerais de inglês com ênfase na prática de conversação
e outro programa voltado para os alunos que cursam o ensino médio, faculdade e
universidade.
Está disponível presencialmente ou virtualmente, em ambos os casos os
alunos terão instrutores canadenses certificados.

Convidamos você a conhecer mais sobre este programa entrando em contato com um de nossos
consultores da Global Exchange International, são várias opções e facilidades que certamente lhe
interessarão. +1 (786)652-5254 visite www.tumejorexperiencia.com

Lo que necesitas para vivir tu mejor experiencia
del programa virtual
Tenha uma excelente atitude empreendedora
Compre um livro de estudo eletrônico por um
custo de CAD $ 50,00. Ele contém o material
dos 7 níveis.

Horário de aula
Segunda - Terça - Quarta e Quinta
5:00pm - 7:00pm
Sábados 10:00am - 1:00pm

Grandes benefícios do
programa virtual
As aulas começam na primeira segunda-feira
de cada mês
Professores canadenses certificados
Certificado no final de cada nível
Máximo de 12 alunos por sessão Consiste
em 7 níveis (cada nível é dividido em 10
unidades)
18 horas de aula por unidade

O que você precisa para viver sua melhor
experiência do programa presencial
Idade: a partir de 16 anos
Carta de aceitação de CAD $ 100,00
Seguro médico CAD $ 60,00 por mês.
O custo aproximado de hospedagem, alimentação e transporte
inclui um valor de CAD $ 825,00 por mês.
Demonstrar recursos de sustentabilidade para toda a família por
um período mínimo de 6 meses. (Aluguel, Alimentação, Transporte,
Entre outros).

Horário de aula
Segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira
9:00am - 12:00pm / 1:30pm - 5:00pm

Grandes benefícios do
programa Presencial
Um currículo eficaz
O curso é dividido em blocos de 4 semanas e cada nível dura 8
semanas.
As aulas são ministradas para um máximo de 12 alunos,
garantindo que os alunos recebam atenção personalizada do
instrutor e um excelente ambiente de aprendizado.
A carga horária é de 32 horas semanais.
Os alunos podem concluir todo o programa em menos de 12
meses.

A Global Exchange International se preocupa com o crescimento pessoal e
profissional dos latino-americanos, ciente de que ajudar a melhorar as
oportunidades das pessoas contribui para uma sociedade melhor.
¡Global Exchange International, 17 anos cumprindo sonhos!

