
CURSO DE INGLÊS EM 

TORONTO



Estão abertas as inscrições para  
o Curso de Inglês, que será realizado 
na English School of Canada. Essa é 
mais uma iniciativa do International 
Office, que visa a capacitação 
linguística e troca de experiências 
internacionais. 

Esta oportunidade é ofertada à todos 
os estudantes, docentes e colaboradores 
do Ecossistema Ânima que queiram 
aprender ou alavancar o domínio no 
idioma.

Aprenda inglês e tenha contato com 
alunos de diferentes nacionalidades. 
É a sua chance de ganhar fluência e 
confiança no idioma!



ENGLISH SCHOOL  
OF CANADA - ESC

Fundada por professores na cidade 
de Toronto no Canadá, a English School 
of Canada possui mais de 20 anos  
de funcionamento, e é responsável por 
ter educado aproximadamente 40.000 
estudantes de mais de 50 países. 
Além da ESC reunir métodos e técnicas  
de ensino atuais, com uma equipe 
docente totalmente acreditada, a escola 
é uma das organizações mais premiadas 
do Canadá.



O CURSO 

Estão previstas 2 semanas de curso de inglês, 
que iniciarão no período de 4 a 15 de Julho 
de 2022. As aulas ocorrerão diariamente na 
English School of Canada, totalizando até 30 
horas semanais. Os participantes poderão 
escolher quantas aulas farão por dia, através 
das modalidades ofertadas.

Participantes que tenham interesse em fazer 
mais semanas de curso, poderão escolher por 
semanas adicionais no momento da inscrição.

O curso é desenvolvido para todos os perfis de 
participantes, do nível iniciante ao avançado, 
e tem como objetivo desenvolver as principais 
habilidades linguísticas inglesa: Leitura, Escrita, 
Fala e Compreensão.



PROGRAMA

Você poderá escolher a quantidade de aulas  
que deseja, entre as modalidades de cursos 
Intensivo ou Regular, conforme abaixo:

MODALIDADES
Modalidade Horas por 

Semana
Aulas por Dia 

Intensivo 30 horas 4
Regular 22.5 horas 3

Confira abaixo o Programa com os conteúdos 
que você poderá estudar:



PROGRAMA
CONTEÚDO DAS AULAS E HORÁRIOS

Horários de Aula Conteúdo Descrição
8:30 AM – 10:00 AM Habilidades Integradas Desenvolve as habilidades 

dos estudantes para sintetizar 
informações de materiais de 
leitura e audição em sua fala  
e escrita.

10:00 AM – 11:30 AM Gramática Comunicativa Segue uma abordagem 
comunicativa para ajudar 
os estudantes a aprender as 
regras e funções da gramática. 

11:30 AM – 1:00 PM Comunicação Os alunos aprenderão as 
características da comunicação 
nativa, permitindo que eles se 
comuniquem de forma fluente  
e natural.

1:00 PM – 2:30 PM Conversação Ensina aos alunos a 
desenvolverem as habilidades 
de linguagem e expressões 
funcionais, que os capacitarão 
a conversar claramente em uma 
variedade de situações cotidianas.

*Horários referentes ao Fuso de Toronto. A English School of Canada 
se reserva no direito de fazer alteração nos horários de aula sem aviso prévio.



INVESTIMENTO 
 
Comunidade Ânima têm desconto!
*Comunidade Ânima: alunos, docentes, colaboradores e dependentes

+ Taxa de inscrição = R$ 45,00
+ Taxa de matrícula ESC = CAD$ 175,00 (independente da quantia de semanas adquiridas)

ATENÇÃO
Observe que os valores desse programa são em dólares canadenses. A cotação será feita no dia do pagamento.
Forma de pagamento: à vista ou parcelado, através de transferência bancária internacional (WireTransfer) ou em 
cartão de crédito.
Participantes que desejarem adicionar mais semanas ao curso deverão multiplicar o Valor Adicional pela 
quantidade de semanas desejadas.
O curso adquirido deve ser quitado até 30 dias antes do início das aulas: 1º de junho de 2022.
Os valores para os inscritos a partir de janeiro de 2022 poderão sofrer alterações.

Valores do 
Programa Intensivo Regular

Duração Comunidade 
Ânima Público Externo Comunidade 

Anima Público Externo

Curso de 2 
Semanas CAD$ 540,00 CAD$ 967,50 CAD$ 476,00 CAD$ 804,50

Valor adicional 
por semana + CAD$ 270,00 + CAD$483,75 + CAD$ 238,00 + CAD$ 402,25



INVESTIMENTO

INCLUSO:
• Teste de nivelamento;
• 22.5 horas ou 30 horas 

de curso por semana, de 
acordo com a sua escolha;

• Material didático, 
para o primeiro nivel;

• Certificado de Proficiência.

NÃO INCLUSO:
• Acomodação; 
• Alimentação;
• Gastos com visto;
• Passagens;
• Seguro de saúde internacional.

Informações sobre Visto
• Para este programa é necessário a emissão do visto canadense de turismo ou eTA 

(Autorização Eletrônica de Viagem) - caso você já possua visto americano.
• Apenas os participantes que tiverem visto americano poderão realizar escalas de voos nos 

Estados Unidos.
• As instituições de ensino do Ecossistema Ânima não se responsabilizam pela decisão das 

autoridades internacionais – https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/wizard-start



ADICIONAIS OFERTADOS PELA ESC

ACOMODAÇÃO - HOMESTAY
Você poderá encontrar uma 
acomodação na cidade de 
Toronto por conta própria, ou 
ficar em uma casa de família 
(homestay) para ampliar 
ainda mais a sua experiência 
internacional. A ESC oferece 
preços promocionais aos 
participantes que escolherem 
pela acomodação homestay:

HOME STAY
Valores por semana Alimentação Inclusa

CAD$ 305 Café da manhã, Almoço e Jantar
CAD$ 280 Café da manhã e Jantar
CAD$ 220 Sem refeição

SEGURO SAÚDE
Para todas viagens 
internacionais, é obrigatório 
a contratação do Seguro 
Saúde. A ESC também oferece 
planos com descontos para os 
participantes do programa, ao 
valor de CAD$ 2,00 – por dia.

TRANSLADO AEROPORTO
Translado de Ida (Aeroporto 
de Toronto – ESC/
Acomodação): CAD$ 115,00
Translado de Volta (ESC/
Acomodação – Aeroporto de 
Toronto): CAD$ 80

*Os valores referentes ao Homestay são cobrados por semana;
*Todos os adicionais serão negociados diretamente com a ESC;
*Valores em dólares canadenses. A cotação será feita no dia do pagamento.



Teste de Nivelamento

Para saber o seu nível  
de idioma, basta fazer teste  
de nivelamento gratuito. 
Reserve 1 hora para realizá-lo:

Entenda em qual nível você 
está comparando o resultado, 
conforme a tabela ao lado:

GUIA DE NIVELAMENTO

Pontuação teste Nível ESC Nível de Proficiência

1 – 20 pontos 1-2 Intro

21 – 35 pontos 3
Beginner

36 – 42 pontos 4

43 – 50 pontos 5
Intermediate

51 – 60 pontos 6

61 – 74 pontos 7
High – Intermediate

75 – 84 pontos 8

85 – 93 pontos 9
Advanced

94 – 100 pontos 100

100 pontos TOP SCORE Proficient

TESTE

https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=d6e5e970f1ba04ef


INSCRIÇÕES  
Preencha o formulário de inscrição 
até o dia 31/05/2022.

CLIQUE E INSCREVA-SE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI1JYwV1uQZSJVk2Yytno2dHh4UtlUwPfZrUORPrtNgvpxCg/viewform



