estude e
divirta-se

FAÇA
INTERCÂMBIO
NO CANADÁ
COM A GENTE

Conheça os
cursos de
inglês que o
Canadá
oferece

Inglês de
costa a costa
do Canadá
Parcelamos em até 12 vezes
e, se o dólar aumentar, nós
garantimos a cotação do dia
do fechamento.
A Loonie Canadá possui parcerias com
mais de 100 instituições que oferecem
inglês, desde escolas e high school até
colleges e universidades.
Não fehe seu intercâmbio sem antes falar
com a gente

Recentemente o Primeiro Ministro do Canadá declarou que
não quer que os estudantes internacionais venham para o
Canadá apenas para estudar. Ele disse que os estudantes
devem ficar, trabalhar e morar aqui.
Então se o seu interesse é apenas estudar inglês, você estará
em uma terra de oportunidades, em contato com pessoas do
mundo todo, enriquecendo seu repertório cultural e
retornando para o Brasil com uma visão de mundo e com
competências que o tornarão competitivos para o mercado
de trabalho.
Mas se decidir ficar, fique! O Canadá quer você!
Roberto e Luiz, sócios (irmãos) da Loonie Canadá

PROGRAMAS
Programas de inglês para jovens e
adultos
Inglês Acadêmico - Pathway
Cursos de férias de verão e de inverno
Programas de inglês para crianças com
pais - pacote família

INGLÊS PARA
JOVENS E
ADULTOS

We're glad to
have you on
board!

• Inglês Geral
• Inglês Cambridge
• Preparatório para TOEFL
• Preparatório para IELTS e Celpip
• Inglês para Negócios
• Inglês Acadêmico - Pathway
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INGLÊS PARA
JOVENS E
ADULTOS
Salas divididas em:
Nível de inglês - alunos com a mesma
fluência aprendem mais rápido
Faixa etária e perfil - para propiciar
melhor aproveitamento dos assuntos
Nacionalidade - para promover uma
experiência multicultural. Mas não se
preocupe, você sempre esbarrará com
alunos brasileiros.

Os cursos que oferecemos são todos
reconhecidos por mais de 100 colleges e
universidades canadenses em todas as
províncias

Opções de estudos:
Weekend: 4 horas aos sábados - a partir de 60
dólares canadenses/semana (online)
Light: 2 horas por dia, 4 dias da semana - a partir
de 100 dólares canadenses/semana (online)
Standard: 3 horas por dia, 5 dias da semana - a
partir de 75 dólares canadenses/semana (online) |
promoção
Pathway- 3 horas por dia, 4 dias da semana - a
partir de 150 dólares canadenses/semana (online)

PATHWAY - INGLÊS
ACADÊMICO
O CAMINHO CERTO PARA INGRESSAR EM UM CURSO SUPERIOR NO
CANADÁ
Ideal para estudantes de todos os níveis de inglês e todas as áreas que
desejam ter acesso a instituições superiores do Canadá. Aceitação em
cursos superiores em necessidade de fazer IELTS ou TOEFL. Consulte a
página de Colleges e Universidades no site da Loonie.

Inglês intensivo (de 4 a 6 horas diárias de estudo, dias de semana)
Acesso a todas as instituições de ensino superior do Canadá, para
cursos de 1, 2, 3 ou 4 anos.
Necessário fazer um teste de nivelamento (faça seu teste de
nivelamento gratuito na página da Loonie e mande seu resultado para
contact@looniecanada.com, com seu nome)
Alunos com níveis acima de 10 poderão ingressar diretamente no Programa Universitário Pathway.
Alunos que estiverem no nível 9 ou abaixo, iniciarão o programa no
curso de Inglês Geral.

CURSOS DE
FÉRIAS DE VERÃO
E DE INVERNO
Porque fazer um Summer ou Winter Camp no Canada?
1. Muitas atividades ao ar livre e aventuras para todas as idades
e gostos
2. A melhor educação do mundo
3. Cidades em que estão entre as mais felizes do mundo
4. Aulas de reforço de inglês para alunos que possuem inglês
básico a intermediário
5. Ambiente multicultural com diversas nacionalidades
6. Respeito às diferenças e receptividade aos estrangeiros
7. Segurança pública com um dos índices de criminalidade mais
baixos do mundo

WINTER TEEN ENGLISH
O Camping de inverno para adolescentes interessados e, aprender
inglês aproveitando atividades esportivas do inverno que inclui
treinamento de liderança e e outros cursos.

02 até 04 semanas | 15 horas por semana
Janeiro e Fevereiro
12 a 18 anos
Vancouver/British Columbia
A partir de $2.600 por 2 semanas (acomodação não incluída)

JANUARY HIGH SCHOOL
EXPERIENCE
Viva a experiencia de ser Canadense por 03 semanas. More em uma
casa de família e frequente a escola, além de exercitar atividades de
inverno, como o ski/snowboard em Blue Montain.
03 semanas
Janeiro
14 a 17 anos
Pickering | Ontario
A partir de $5,750 (casa de família | refeições)

ENTREPRENEURSHIP
Se junte a um grupo de adolescentes de diversas nacionalidades para
aprender sobre o mundo do trabalho, tendências e indústrias criativas e
inovadoras. Encontre com empresários e executivos que vão contar sua
tragetória. Participe de workshops, seminários e grupos de discussão.
01 até 05 semanas
Julho a agosto
14 a 18 anos
Vancouver
A partir de $2.000 por semana (acomodação não incluída)

TEEN ROBOTICS CAMP – M.I.T.
O programa utiliza o VEX Robotics System que oferece uma plataforma de aprendizado em
ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) que auxilia na solução de problemas
complexos e desenvolvem a paixão por aprender e explorar. Os estudantes farão um tour no
MIT – Massachusetts Institute of Technology para conhecer a estrutura de uma das principais
universidades do mundo.
01 até 05 semanas
Julho a agosto
14 a 18 anos
Boston / USA
A partir de $2.500 por semana (acomodação não incluída)

LEADER IN TRAINING
Esse programa acontece no Lakefield College, uma das melhores
High Schools do Canada. Na cidade de Lakefield, localizada a 150
km de Toronto, na beira de um belíssimo lago, no melhor estilo
canadense. O programa é dedicado às atividades de esportes
aquáticos e terrestres, artes, música e exercícios de construção de
conhecimentos
02 a 04 semanas
Julho a agosto
07 a 18 anos
Lakefield, Ontario
A partir de $4,900 por 2 semanas (dormitórios | refeições)

TEEN GLOBAL LEARN CAMP
Adolescentes aprendem novos skills, descobrem novos talentos e vocações
profissionais através de programas de treinamento de liderança, aulas de
inglês e reflexão pessoal. Inclui atividades esportivas, culturais e
tecnológicas.
01 até 05 semanas
Janeiro e Fevereiro
14 a 18 anos
Montreal, Toronto, Vancouver, and Whistler
A partir de $2.000 por semana (acomodação não incluída)

ACADEMIC & CAREER PREP
Através deste programa adolescentes se preparam para a vida
universitária. Eles terão aulas de carreiras, inglês acadêmico, vocação
profissional e uma imersão no campus da Universidade de Toronto.
03 semanas
Julho
14 a 18 anos
Toronto, Ontario
A partir de $6,200 por 3 semanas (acomodação individual no campus
da universidade)

GLOBAL LEADERSHIP
O curso de Liderança Global oferece aos alunos um aprendizado teórico e prático
através das aulas e palestras com especialistas em comunicação, liderança,
comunidades e decision-making skills. conectado com os temas globais como
meio-ambiente, cidadania digital e globalização.
02 ou 03 semanas
Julho a agosto
14 a 17 anos
Toronto, Ontario
A partir de $4,100 por 2 semanas (acomodação em quarto individual)

TEEN OUTDOOR LEADERSHIP CAMP
Aprenda inglês acampando em um dos lugares mais lindos do Canadá, Whistler. Você
aprenderá liderança, trabalho em equipe, responsabilidade, sobrevivência em camping.

01 até 05 semanas
Julho a agosto
14 a 18 anos
Whistler
A partir de $2.000 por semana (acomodação não incluída)

Tire férias com seus filhos, aprendam inglês juntos e tenham momentos inesquecíveis. Além
de aprender, vocês terão atividades em família em Whistler ou Vancouver.
01 até 05 semanas
Julho a agosto
07 a 17 anos com pais – Whistler (babás disponíveis para cuidar de crianças de 3 a 6 anos)
12 a 18 anos com pais – Vancouver

FÉRIAS EM
FAMÍLIA

FAÇA INGLÊS
EM UMA DAS
INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS

Bem-vindo à
família Loonie
www.looniecanada.com

VENHA
COM A
GENTE

