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No que
consistem os
programas de
férias no
Canadá?

A Global Exchange International apresenta os
programas férias de Inverno e Verão no Canadá!

O sonho de viver uma experiência maravilhosa em
diferentes estações do ano, com climas variados, em
uma cultura rica e diferente, em um dos países mais
bonitos e inovadores do mundo é possível conosco.

Com a Global Exchange
International
Esses programas são realizados,
coordenados, supervisionados, dirigidos e
orientados por profissionais e empresas com
ampla experiência nesse tipo de atividades. A
Global Exchange International é uma agência
multinacional que conta com 17 anos de
experiência desde sua fundação e escritórios
em 19 países, além de parcerias e convênios
internacionais com empresas de grande
renome a nível mundial. Desde nossa
fundação já efetivamos mais de 13 mil
processos de intercâmbio cultural.
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PROGRAMAS DE FÉRIAS
NO CANADÁ
Se você tem entre 16 e 30 anos e gosta
de viajar, conhecer, aprender e trocar
experiências culturais, assim como
praticar e melhorar seu nível de inglês
enquanto desfruta de um programa de
férias de verão ou inverno no Canadá,
esse programa é perfeito para você.
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Os programas de férias de inverno e verão
são uma tradição canadense que oferece a
adolescentes e adultos a oportunidade de
participar de atividades esportivas,
educacionais e culturais supervisionadas em
um lugar diferente, de maneira segura e em
um ambiente enriquecedor.
A duração dos programas é de 4 semanas,
durante as quais os participantes estarão
ativos até que se encerre a programação. Os
monitores terão uma orientação de uma
semana antes do início do programa de
férias escolhido.

PROGRAMAS DE FÉRIAS
NO CANADÁ
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Grandes
Benefícios

Crescimento pessoal: Ao conhecer diferentes culturas, você
obterá uma melhor compreensão da sua e das tradições que
influenciaram a forma que você enxerga o mundo.
Intercâmbio cultural: Os programas te dão a oportunidade
de explorar outras culturas, tradições, crenças, sociedades e
idiomas. Essas oportunidades te permitirão ver o mundo por
uma perspectiva diferente.
Independência: Essa experiência te permitirá ser mais
autosuficiente e independente ao enfrentar os desafios de
estar fora de casa.
Praticar o inglês: Você fará uma imersão em um país de
língua inglesa, melhorando seu nível do idioma enquanto
ensina aos seus colegas algumas palavras de seu próprio
idioma.
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Os programas de verão funcionam entre os meses de Junho e
Julho. Já os de inverno se dão entre os meses de Janeiro e Fevereiro
de cada ano.

Te convidamos a contatar nossos assessores internacionais e
conhecer mais sobre nossos programas e serviços. Consulte-nos em
www.globalexchangeint.com.br
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O que você precisa para viver a sua melhor experiência
Ter no mínimo 16 para aplicar e no máximo 30 anos no momento do
embarque;
Ter, ou estar disposto(a) a obter um nível de inglês básico conversacional
(nível A1), que te permita manter uma conversa simples.
Cumprir o tempo de permanência de 4 semanas do programa;
Entregar os documentos e requisitos de aplicação do visto no tempo
estipulado por seu assessor de processos. Ter em conta que o tempo de
avaliação do visto depende da embaixada do Canadá no Brasil.

Te convidamos a contatar nossos assessores internacionais e conhecer mais sobre nossos
programas e serviços. Consulte-nos em www.globalexchangeint.com.br
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Benefícios
Acomodação e alimentação junto a uma família anfitriã canadense;
Curso de inglês no formato ESL, excursões e atividades locais nos
arredores da cidade de London, Ontario;
Aulas de inglês de forma intensiva (18 horas semanais);
Traslado de ida e volta do Aeroporto Lester B Pearson em Toronto;
Passe de ônibus ilimitado para sua locomoção em London, Ontario;
Uma excursão para fora da cidade, uma vez por semana, para as seguintes
atrações (podem variar de acordo com o clima):
Niagara Falls
CN Tower em Toronto, Ontario
Rafting na água
Ski, snowboarding ou tubing na Boler Mountain

Golf virtual indoor
Ripley's Aquarium
Ski em Glen Eden
Canada's Wonderland

Te convidamos a contatar nossos assessores internacionais e conhecer mais sobre nossos
programas e serviços. Consulte-nos em www.globalexchangeint.com.br

