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Para informações atualizadas sobre os 
cursos, acesse o site da LSI: www.lsi.edu

Também é possível ligar diretamente para qualquer uma de nossas 
escolas ou falar com um de nossos consultores educacionais, 
profissionais dispostos a solucionar suas dúvidas. Os dados para 
contato estão na contracapa.

Para informações detalhadas dos cursos, consulte a seção Cursos 
deste catálogo a partir da pág. 7. Para visualizar uma apresentação 
das escolas LSI e de suas localizações, consulte a seção Escolas a 
partir da pág. 23.
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 GUIA RÁPIDO DE ESCOLAS/CURSOS*
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* Confira a página individual de cada escola para verificar os níveis disponíveis

Inglês com...
• Adrenalina
•  Arte, Arquitetura, História e Cultura
• Treinamento de Barista
• Dança
• Alimentos e Bebidas
• Futebol
• Caminhadas na Floresta
• Golfe
• Hóquei no Gelo
• Música
• Surfe
• Tecnologia
• Tênis
• Caminhadas Urbanas
• Degustação de Vinhos

Francês com...
• Culinária
• História da Arte

Alemão com...
• Trilhas

OPÇÕES DE CURSOS COMBINADOS:

Índice
Uma apresentação sobre  
a LSI pág. 2

Seu primeiro dia e 
seu progresso pág. 4

Sistema de aquisição de 
idiomas LSI pág. 6

Informações sobre o curso pág. 7

Acomodação e 
programação social pág. 22

Preços (seção destacável – 
págs. centrais)

Escolas págs. 23–37

Cursos para crianças e 
adolescentes pág. 38

Programa para a família  
da LSI pág. 45
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Atmosfera internacional
Você será apresentado a estudantes do mundo inteiro 
e compartilhará com eles a experiência de aprender 
um idioma estrangeiro.

Localizações centrais
As escolas LSI estão localizadas no centro de 
algumas das cidades mais desejadas do mundo, o que 
possibilita o acesso de nossos alunos às mais diversas 
atividades sociais e culturais.

Indicaremos o nível 
certo para você
No primeiro dia de aula, avaliaremos o seu nível e 
suas necessidades específicas por meio de um teste 
escrito e uma entrevista. Deste modo, será possível 
classificá-lo na turma certa.

Aulas interativas 
Na LSI, ensinamos um idioma de maneira dinâmica e 
ativa. Consideramos a comunicação em sala de aula a 
forma mais eficaz de aprendizagem, afinal, é através 
do uso do idioma que você terá fluência.

Certificado de competência 
linguística
Após o término do curso, emitimos um certificado que 
indica o curso frequentado e o nível alcançado como 
prova de sua competência linguística. Se solicitado, 
também fornecemos um relatório.

Acomodações inspecionadas 
e de qualidade 
Nossas acomodações são inspecionadas e oferecem 
contato diário com outros estudantes e residentes 
locais, o que garante a prática do idioma também no 
ambiente externo às aulas.

Cursos em mais de uma escola LSI
Cursos em mais de uma escola LSI possibilitam o 
aprendizado e a vivência em um idioma em mais de um 
local. Para mais informações, consulte a pág. 13.

Turmas pequenas, professores 
excelentes
Orientação individual contínua e método eficaz de 
ensino garantem o progresso rápido nas principais 
habilidades comunicativas. Nossos professores são 
minuciosamente selecionados, cordiais, atenciosos e 
prontos a ajudar.

Viva e aprenda 
o idioma

Uma apresentação sobre a LSI

Vancouver, Canadá pág. 33

Toronto, Canadá pág. 32 Boston, EUA pág. 29

Nova York, EUA pág. 28

São Francisco/Berkeley pág. 31

San Diego, EUA pág. 30

Paris, França pág. 36

Zurique, Suíça pág. 37

14
ESCOLAS 
EM 7 PAÍSES

98
DOS ALUNOS
RECOMENDAM A LSI*

%

ANOS DE
EXPERIÊNCIA

+ de 50
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Bem-vindoEscolas totalmente equipadas
 As escolas LSI são plenamente equipadas com 
materiais e recursos atuais em um ambiente 
confortável. Salas de informática sempre disponíveis 
para uso durante as aulas ou para estudo individual. 
Temos programas variados que abrangem desde 
pronunciação até estudos de gramática e vocabulário. 

Wi-Fi grátis
Os alunos da LSI têm acesso GRATUITO sem fio 
à Internet.

Grande variedade 
de nacionalidades
Nossos alunos 
em 2015
Brasil  12,2%
Suíça  11,1%
Arábia Saudita   9,7%
Japão  8,8%
Colômbia  7,5%
Coreia  6,7%
Turquia  6,1%
Itália  4,3%
França  3,3%
Alemanha  3,2%
Espanha  3,1%
China   3,0%
Tailândia  2,9%
Taiwan   2,3%
Chile  1,7%
México   1,3%
Venezuela  1,2%
República Tcheca 1,1%
Suécia 1,0%
Rússia  0,9%
Outra 8,7%

Uma apresentação sobre a LSI

REINO UNIDO

Cambridge pág. 27

Londres-Hampstead pág. 25

Brighton pág. 26

Auckland, Nova Zelândia pág. 34

Brisbane, Austrália pág. 35

Londres-Centro pág. 24

119
NACIONALIDADES
DIFERENTES

ESTUDANTES DE

38
CURSOS DE
IDIOMAS

Na Language Studies 
International, nossa 
experiência garante 
o seu sucesso.
Somos uma escola que acumula mais de 50 anos de 
experiência no ensino de idiomas, com garantia de 
satisfação comprovada por milhares de estudantes 
de diversas partes do mundo. Os centros da LSI 
proporcionam o ambiente ideal para a aprendizagem. 

Nossos professores oferecem um alto nível de 
assistência e atenção para garantir que nossos 
estudantes alcancem seus objetivos. Com a qualidade 
de nossos professores, aliada à cuidadosa preparação 
de nossos cursos, cada aula é capaz de proporcionar 
uma sensação de conquista e progresso. 

Na LSI, acreditamos que a prática do idioma no país 
em que ele é falado representa a maneira mais rápida 
e eficaz de adquiri-lo. Comprometemo-nos a oferecer 
uma experiência completa para a sua aprendizagem. 

Seja o motivo que o leva a aperfeiçoar um idioma de 
cunho profissional, acadêmico ou pessoal, a LSI tem 
o curso certo para você. Nossos programas sociais, 
acomodação de qualidade e o acompanhamento 
oferecido aos estudantes fazem com que você se sinta 
em casa e garantem o máximo aproveitamento de seu 
tempo. A nossa reputação é a sua garantia.

Esperamos conhecê-lo em breve.

David Immanuel 
LSI – Language Studies International

+ de 50
* Pesquisa feita com alunos em junho de 2016
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Ao chegar na LSI

Seu primeiro dia e seu progresso

Mudar para um país desconhecido, embarcar em um novo curso 
de estudos e encontrar uma infinidade de novos rostos pode ser 
uma experiência assustadora e até mesmo confusa para muitos 
alunos recém-chegados. Na LSI, buscamos conduzi-lo por este 
processo cordialmente, fornecendo todas as informações e auxílio 
necessários para que sua estadia seja satisfatória e produtiva.

*Apenas para alunos dos cursos intensivos

Aulas 1 e 2
09h00–10h45

Intervalo
10h45-11h05

Aulas 3 e 4
11h05 – 12h50

Almoço
12h50 – 13h45

Aulas 5 e 6
13h45 – 15h30

SE
GU

ND
A-

FE
IR

A Geral 20

Intensivo 24

Intensivo 30

Tarde 10

TE
RÇ

A-
FE

IR
A Geral 20

Intensivo 24

Intensivo 30

Tarde 10

Q
U

AR
TA

-F
EI

RA Geral 20

Intensivo 24

Intensivo 30

Tarde 10

Q
U

IN
TA

-F
EI

RA Geral 20

Intensivo 24

Intensivo 30

Tarde 10

SE
XT

A-
FE

IR
A Geral 20

Intensivo 24

Intensivo 30

Tarde 10

O que esperar no primeiro dia?
Assim que entrar em uma escola LSI, você será 
recebido calorosamente. Nossa amistosa equipe 
administrativa e acadêmica trabalham juntos para 
que você se sinta à vontade. 

O primeiro dia e o diálogo orientador incluem:

• Cartão de identificação e manual do aluno
• Teste de nível de colocação detalhado 
•  Entrevista pessoal com um membro da nossa 

equipe acadêmica
•  Introdução aos regulamentos, programação 

e calendário da escola
•  Informações sobre nossos programas sociais, 

opções de acomodação e transporte local
•  Orientação sobre os aspectos práticos da vida 

em seu país anfitrião
• Apresentação/Tour pela escola e instalações
• Apresentação ou caminhada pela área local 
• A(s) primeira(s) aula(s)*
• Perguntas do aluno 

Além disso, algumas escolas podem oferecer:

• Produtos com a marca LSI 
• Mapas da cidade e de meios de transporte 

Nossa Programação Geral de Cursos
Os detalhes da programação variam ligeiramente entre 
as escolas LSI, mas o mesmo padrão básico se aplica a 
todas as escolas. O exemplo de calendário apresentado 
abaixo é referente ao de nossa escola em Cambridge. 
As aulas ministradas durante o período vespertino para 
os cursos Intensivo 24/25 ocorrem duas vezes por 
semana, sendo que os dias específicos podem variar em 
relação ao exemplo de calendário a seguir.

Exemplo de horário

"Posso dizer que a LSI, realmente, mu-

dou minha vida. Para mim, a LSI foi mais 

do que uma escola. Aqui, fiz amigos para a 

vida toda, melhorei meu inglês e me sinto 

preparada para o teste TOEFL."

EMANUELLE CUNHA, BRASIL
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Veja o seu nível e o que 
você poderá alcançar

Avançado 
Bom nível de comunicação com raras 
inadequações no uso de estruturas 
gramaticais.

• IELTS + de 6,5
• TOEFL iBT 110–120
•  TOEIC* C/L + de 945+, 

F/E + de 400
• C1 e C2

• FCE Nível A
• CAE 
• CPE
• Progresso variado

Admissão em cursos de pós-graduação  
ou trabalho no país escolhido.

Intermediário Superior
Conhece uma ampla variedade de 
estruturas gramaticais, apresentando 
poucas inadequações no uso da língua.

• IELTS 5–6,5
• TOEFL iBT 87-109
•  TOEIC* C/L 785–944, 

F/E 310–399

• B2
• FCE Nível B e C
• 8–12 semanas

Admissão em cursos universitários, 
estágios ou trabalho remunerado no  
país escolhido.

Intermediário
Demonstra melhor controle das 
estruturas e vocabulário. Ainda 
apresenta algumas inadequações no 
uso da língua, mas demonstra boa 
compreensão do idioma.

• IELTS 4–5
• TOEFL iBT 57–86
•  TOEIC* C/L 550–784, 

F/E 240–309

• B1
• 8–12 semanas
• PET

Admissão em cursos de preparação 
vocacional ou acadêmica.

Pré-Intermediário
Capacidade de participação em 
conversações de assuntos variados, 
com utilização de estruturas simples, 
mas com vocabulário adequado.

• IELTS 3–4
• TOEFL iBT 9–56
•  TOEIC* C/L 225–549, 

F/E 160–239

• A2
• 8–12 semanas
• KET

Elementar
Capacidade de comunicação com 
utilização de estruturas muito simples 
e vocabulário básico.

• IELTS 2–3
• TOEFL iBT 0–8
•  TOEIC* C/L 120–224, 

F/E 80–159
• A1
• 4-6 semanas

Iniciante
Conhecimento de apenas algumas 
palavras e frases.

• IELTS 1
• 4–6 semanas

*   O TOEIC calcula duas notas para os exames de Compreensão 
Auditiva/ Leitura e de Fala/ Escrita

Evolução do aluno

Seu primeiro dia e seu progresso

Monitoramos, cuidadosamente, 
o desenvolvimento pedagógico e o bem-estar 
de cada aluno durante todo o programa LSI. 
Asseguramos que cada aluno progrida o  
mais rapidamente possível e atinja o seu 
pleno potencial. Na LSI, temos muito  
orgulho dos altos níveis de satisfação 
relatados pelos alunos. 

O nível alcançado após os estudos realizados na LSI depende de diversos fatores:

• Duração do curso – quanto mais longo o curso, melhor o resultado
• Número de aulas – um curso mais intensivo auxilia na velocidade do progresso
• O nível do idioma do aluno no início do curso 

Os resultados finais dependem de você, como estudante. A participação ativa em 
atividades sociais realizadas à tarde, a interação com novos amigos do mundo todo, 
a imersão na cultura local, bem como a prática máxima do idioma alvo sempre que 
possível causam grande impacto em seu sucesso.
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Sistema de Aquisição de Idiomas LSI ?
Dedicamo-nos plenamente à aquisição de idiomas. Por esta 
razão, analisamos constantemente as últimas tendências 
e metodologias da área. 

Os professores de todas as escolas LSI participam 
da pesquisa e do desenvolvimento de nossos cursos. 
Garantimos que as últimas teorias em aquisição de 
idiomas são analisadas e testadas em todos os nossos 
centros. É deste modo que garantimos um ambiente 
favorável à aprendizagem em todas as nossas 
escolas. Nossos alunos também são assistidos por 
uma grande equipe acadêmica presente em todas as 
nossas 14 escolas, localizadas em 7 países diferentes. 
Desenvolvidos e aprimorados nos últimos 50 anos, os 
aspectos a seguir são fundamentais ao nosso sistema 
de aquisição de idiomas: 

Imersão Linguística
Na LSI, acreditamos que o aprendizado de um idioma 
no país em que ele é falado representa a melhor 
maneira de adquiri-lo. Desejamos que você mergulhe 
completamente na cultura ou, como costumamos 
dizer, que "viva o idioma". Este é o meio mais eficiente 
e gratificante de se aprender um idioma e que se 
encontra no âmago do sistema de aquisição de 
idiomas da LSI. 

Níveis da LSI
Ao chegar em uma escola LSI, aplicamos um teste 
de nível de compreensão linguística para classificá-
lo na classe mais adequada. Os níveis da LSI são 
ajustados de acordo com o Quadro Europeu Comum, 
TOEFL iBT, TOEIC, IELTS e Cambridge English Language 
Assessment. Para avançar ao próximo nível, é 
necessário dominar os "objetivos de nível" específicos, 
demonstrados por testes e participação nas aulas.

Na LSI, entendemos que a velocidade de aprendizado 
dos nossos alunos varia, de modo que nosso curso é 
individualmente personalizado para você. Oferecemos 
oportunidades para discutir seu progresso com o 
professor e contribuir para o planejamento semanal 
de sua aula. Assim, é possível manter o foco nas suas 
necessidades de acordo com o tempo disponível. 

Através de testes sistemáticos e avaliações feitas 
pelos professores, o diretor pedagógico é capaz de 
acompanhar seu progresso e identificar o momento 
em que você apresentar domínio dos objetivos de 
nível, estando preparado para iniciar uma nova etapa. 

O monitoramento e as provas possibilitam uma 
avaliação entre e dentro dos níveis, permitindo que 
você disponibilize mais tempo de estudo com os alunos 
e com os materiais referentes ao nível adequado às 
suas necessidades. 

Materiais Atualizados
Examinamos com frequência os materiais disponíveis 
para a aprendizagem de idiomas. Trazemos a você o 
que a nossa equipe pedagógica identificou como sendo 
os melhores livros disponíveis no momento para o seu 
nível. Temos o compromisso de oferecer a mais 
moderna tecnologia, dispondo dos melhores recursos 
audiovisuais e virtuais para aplicar em sala de aula 
uma linguagem atual e palpável.

Intercâmbio Cultural
O intercâmbio cultural oferecido em nossas escolas  
é motivo de orgulho e comprometimento para nós.  
Conforme você "aprende e vive um idioma", adquire 
vasto conhecimento sobre o país no qual estuda.  
Como nossos alunos vêm de todas as partes do 
mundo, nossas escolas não oferecem apenas o 
aprendizado de idiomas, mas também um espaço para 
interação com pessoas de diferentes raízes e culturas. 
É por isso que nossos alunos consideram nosso curso 
uma experiência tão enriquecedora.

Professores de Qualidade
Acreditamos que, para nossos alunos, o maior 
indicador de qualidade de um curso é o professor. 
É por isso que, na LSI, trabalhamos com professores 
especializados, altamente motivados e qualificados, 
que possuem certificados de ensino específicos  
do país.

Temos um programa sistemático de desenvolvimento do 
professor e avaliação de rendimento. Todos os nossos 
alunos são regularmente convidados a divulgar seu 
feedback para que possamos garantir a presença de 
professores capazes de atender às suas expectativas.

Teste seu nível 
linguístico 
Baixe o aplicativo LSI gratuito para 
iPhone e iPad, disponível em  
www.apple.com

Sistema de Aquisição de Idiomas LSI 

Nosso sistema de aprendizagem personalizado e 
disponibilizado on-line atua paralelamente às nossas 
aulas para ajudá-lo a maximar o seu tempo conosco. 
Por meio de uma senha exclusiva, é possível acessar 
as notas das provas, gravar e preparar-se para seus 
tutoriais individualizados com os professores, bem 
como acessar valiosos recursos de aprendizado para 
complementar e ampliar seus conhecimentos em sala 
de aula. 

Os resultados de suas provas podem ser analisados 
e oferecer objetivos de aprendizagem exclusivos, 
proporcionando a chance de estudar exatamente o que 
é necessário ao progresso. 

A E-LSI disponibiliza um fórum de discussões com 
colegas e professores, no qual é possível publicar o 
seu trabalho, colaborar e enriquecer sua experiência 
de aprendizagem.†

Para um vídeo demonstrativo sobre o que é 
disponibilizado no E-LSI, acesse:  
www.lsi.edu/e-lsi

E-LSI (E-Learning LSI) 

† Disponível apenas em inglês



www.lsi.edu/courses 

Cursos
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Cursos Gerais

Cursos Gerais

Nossa linha de Cursos Gerais oferece algo para todos. A LSI dispõe do programa ideal para 
atender às suas necessidades, independentemente se você procura um curso rápido de 
atualização ou um programa intensivo de longa duração. 

Geral 20 
• 20 aulas por semana (4 aulas por dia)
•  Duração: 20 x 50† minutos (16,67 horas-aula/sem.; 

20 horas normais*/sem. nos EUA)
• Máx.‡ de 15 alunos por turma
• Níveis: Iniciante ao Avançado 
• Duração: 1–50 semanas
• Idade mínima: 16 anos

Suas habilidades linguísticas serão aperfeiçoadas 
através de diversas situações cotidianas aplicadas em 
sala de aula. As aulas abrangem ensino de gramática, 
vocabulário, pronúncia, conversação, compreensão 
auditiva, leitura e escrita. Utilizamos livros 
didáticos, diversos materiais e exercícios, incluindo 
interpretações de personagens, uso de jornais, 
revistas, YouTube e outros conteúdos da Internet. 

Cursos Intensivos
A LSI oferece opções de 24, 25 ou 30 aulas semanais 
em nossos cursos Intensivos. Todos os nossos 
cursos intensivos seguem modelo do curso Geral 
20 oferecido pela manhã (aulas 1–4). Durante as 
aulas do período vespertino (aulas 5–6), há diversas 
disciplinas eletivas que atendem a todos os níveis, 
necessidades e interesses.  

As aulas do Intensivo 24 e 25 do período vespertino 
são oferecidas duas vezes por semana, enquanto 
que o Intensivo 30 é ministrado todas as tardes. 
Verifique a página de escola relevante para ver 
quais são as aulas opcionais e eletivas oferecidas 
na escola.  

Eletivas do Intensivo 24, 25 e 30

Inglês/Francês/Alemão para Comunicação

Inglês para Negócios

TEF

DELF

CCIP

Goethe-Zertifikat

TOEFL

TOEIC

IELTS

Cursos para o Exame de Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC)#

Algumas aulas eletivas são oferecidas em datas  
específicas.  
Entre em contato com a escola relevante para obter 
mais informações. 

Intensivo 24
•  24 aulas por semana (3 dias com 4 aulas  

e 2 dias com 6 aulas)
•  Duração: 24 x 50 minutos (20 horas/sem.)
•  Máximo de 15 alunos por turma
•  Níveis: Iniciante ao Avançado
•  Duração: 1–50 semanas
•   Escolas: todas as escolas LSI localizadas no Reino 

Unido, Auckland e Brisbane
•  Idade mínima: 16 anos
•  Adequado aos requisitos de visto de estudante 

referentes à Nova Zelândia e Austrália

Intensivo 25
•  25 aulas por semana (3 dias com 4 aulas e  

2 dias com 6,5 aulas)
•  Duração: 25 x 50 minutos (20,83 horas/sem.)
•  Escolas: todas as escolas LSI localizadas nos EUA e 

no Canadá
•  Idade mínima: 16 anos

Intensivo 30
• 30 aulas por semana (6 aulas por dia)** 
• Duração: 30 x 50† minutos (25 horas/sem.)
• Máx.‡ de 15 alunos por turma
• Níveis: Iniciante ao Avançado 
• Duração: 1–50 semanas 
• Idade mínima: 16 anos

  † 45 minutos na LSI Zurique
  ‡ Máx. de 12 alunos na LSI Zurique
  *  Apenas nos EUA: uma hora normal é definida como um período de 60 

minutos, composta por cerca de 50 minutos de instrução real em sala 
de aula

**  Programação nos EUA: Intensivo 30 – 4 dias, com 6,5 aulas por dia, 1 dia com 4 aulas; Tarde 10 – 4 dias com 2,5 aulas
 #  Os cursos para o exame de Cambridge seguem o modelo de um programa específico oferecido pela manhã, em vez do modelo do programa Geral 20
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Tarde 10
• 10 aulas por semana (2 aulas por dia)**
• Duração: 10 x 50 minutos (8,34 horas/sem.)
• Máx.‡ de 15 alunos por turma
• Níveis: Intermediário ao Avançado
• Duração: 1–50 semanas
•  Conversação em inglês/Inglês para negócios/

Preparação para exames
• Idade mínima: 16 anos
•  Escolas: todos os centros

Cursos Plus
A combinação de aulas individuais e em grupo é 
ideal para quem deseja uma ajuda adicional com 
habilidades gerais do idioma ou assuntos específicos. 
Os Cursos Plus podem ser compostos por 5 ou 10 
aulas individuais. Nossos professores estão aptos a 
auxiliá-lo com a elaboração de um plano de estudo. 
Este curso pode complementar o curso Geral 20 ou o 
curso Intensivo.

Aulas Individuais 
As aulas individuais representam a maneira mais 
fácil de aprimorar suas habilidades linguísticas. São 
ideais para quem deseja um curso direcionado às suas 
próprias necessidades (consulte a página 20).

Cursos Gerais
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Inglês para Fins Específicos

Inglês para Negócios
O inglês é o idioma internacional dos 
negócios. Por isso, desenvolvemos 
um curso especial e flexível composto 
por 12 módulos que visa melhorar 
rapidamente as suas habilidades de 
comunicação empresarial.

A cada 12 semanas, reciclamos os módulos com um 
novo conteúdo. Ou seja, os alunos são capazes de 
estudar por mais tempo, consolidar e ampliar seus 
conhecimentos em uma determinada área sem a 
necessidade de repetir o estudo dos materiais.

• Níveis: Intermediário ao Avançado
• 10 aulas por semana
• Opção do curso LSI Intensivo 30 no período vespertino
• Capacidade de integrar o programa ISY
•  Datas de início do módulo: entre em contato com  

a escola
• Idade mínima: 16 anos
•  Os alunos podem iniciar seus estudos todas as 

segundas-feiras

Em cada módulo, através de uma combinação 
de exercícios escritos, apresentações, diálogos 
e interpretações de personagens em situações 
empresariais reais, possibilitamos a prática e 
aprimoramento em: vocabulário empresarial e 
palavras-chave, e-mail, memorando e elaboração 
de cartas, negociações, entrevistas e telefonemas 
em inglês.
 
Módulo 1  Comércio Internacional

Módulo 2   Desenvolvimento de Liderança e Formação de 
Equipe

Módulo 3  Técnicas de Comunicação em Apresentações

Módulo 4   Como Tomar Decisões, Motivar e Delegar Tarefas, 
Técnicas de Comunicação em Reuniões

Módulo 5  Propaganda e Marketing

Módulo 6   Comércio Eletrônico, Marketing Viral e  
Mídias Sociais

Módulo 7  Banking, Mercado de Ações, Fusões e Aquisições

Módulo 8  Construção do Relacionamento e Networking

Módulo 9  Entrevistas para Seleção de Pessoal

Módulo 10  Direito Empresarial, Questões Éticas e Ambientais

Módulo 11  Técnicas de Comunicação em Vendas e Negociações

Módulo 12  Estilo de Gestão em Empresas Internacionais

Módulos específicos podem ser oferecidos mediante solicitação

Para Pilotos
Este curso abrange toda a teoria básica necessária  
à obtenção da licença para piloto comercial ou  
privado. Aulas práticas de pilotagem podem ser 
agendadas com uma escola de aviação parceira por 
um custo adicional.

• Geral 20 com 5 ou 10 aulas individuais por semana*
•  Duração: 4 sem. (20+10)* / 8 sem. (20+5)*
• Níveis: Intermediário ao Avançado
• De acordo com as normas da ICAO

Matérias estudadas: Lei de aviação, Licença 
para Aviador, Operador de Rádio/ Telefone, 
Comportamento Humano, Navegação, Metereologia 
e Tecnologia Aérea.

Escolas: Auckland 

Para Enfermagem
Este curso é ideal para estudantes que desejam 
ingressar na Universidade de Enfermagem ou para 
enfermeiros que visam obter uma vivência profissional 
em um ambiente no qual predomina a língua 
inglesa. Além das aulas, os estudantes ainda terão a 
oportunidade de trabalhar meio período na área de 
enfermagem domiciliar.

• 30 aulas por semana, por 24 ou 36 semanas
• Nota requerida no IELTS: superior a 5,5
•  Inglês Geral (manhãs) Preparação para IELTS e 

Inglês para Enfermagem (tardes)
•  Até 20hrs por sem. de experiência de trabalho 

remunerado (fins de sem. e noites)

Matérias estudadas: Linguagem Hospitalar, 
Rede Básica de Saúde, Saúde e Enfermidades, 
Terminologia Médica e Anatômica, Avaliação de 
Pacientes, Dieta Alimentar, Saúde Integral do 
Idoso, Tratamentos Alternativos e Medicamentos.

Escolas: Auckland 

Para Professores
Direcionado a falantes de outros idiomas, este curso 
mune os estudantes com as ferramentas básicas exigidas 
para o ensino de Inglês como Língua Estrangeira.

Opção 1: Para indivíduos
•  Geral 20 (16,7 horas) com 5 ou 10 aulas individuais 

por semana 
•  1 aula: 45 minutos (50 minutos nos EUA)
• Níveis: Intermediário ao Avançado
• Personalizado

Opção 2: Aulas para Grupos Fechados
•  Opção do curso LSI Intensivo 30 no período 

vespertino
• Níveis: Intermediário ao Avançado
• Número mínimo de alunos: verifique com a escola
•  A preparação para o TKT† (Teaching Knowledge Test) 

abrange 3 módulos do TKT em 4 semanas

Matérias estudadas: CLIL, análise linguística; 
planejamento de aulas; ensino das habilidades de 
leitura, escrita, audição e conversação; atividades; 
uso de materiais e recursos; avaliação das 
necessidades dos alunos; técnica de correção  
de erros.

Módulos estudados no TKT: Linguagem e 
Bases para Aprendizagem e Ensino de Idiomas, 
Planejamento de Aulas e Uso de Recursos para o 
Ensino de Línguas, Gestão do Processo de Ensino  
e Aprendizagem. 
Os alunos deverão produzir um portfólio.

Escolas: Todas as escolas LSI localizadas nos 
EUA, Cambridge, Londres-Hampstead e Auckland.

† O exame TKT não está disponível em Nova York

Mundo do Trabalho

Mundo do Trabalho
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Inglês e Estágio 
Os Programas de Inglês e Estágio representam uma excelente oportunidade 
para praticar e desenvolver suas habilidades linguísticas em um ambiente 
empresarial, ao passo em que adquire uma valiosa experiência profissional. 

A LSI oferece a experiência de participação tanto em estágios não remunerados 
quanto em remunerados. Estes programas são ideais para estudantes em 
período universitário ou jovens profissionais com pouca experiência.

Reino Unido 
Estágio (Não Remunerado) 
•  Disponível para cidadãos da União Europeia e 

portadores do Visto de Trabalho
•  Curso Intensivo 30 LSI por um período mínimo de 

4 semanas antes da experiência profissional
• Estágio de 1–6 meses 
•  Escolha 3 setores ou áreas profissionais em que 

gostaria de trabalhar para localizarmos uma 
oportunidade de estágio para você

•  Os formulários de inscrição devem ser recebidos 
com, no mínimo, 12 semanas de antecedência

• Idade mínima: 18 anos

Estágio (Remunerado) 
•  Disponível para cidadãos da União Europeia e 

portadores do Visto de Trabalho
•  Curso Intensivo 30 ou Geral 20 LSI por um período 

mínimo de 4 semanas antes do estágio
•  Trabalho não qualificado de meio período ou 

integral, por 3–6 meses, com remuneração não 
inferior ao salário/hora mínimo(a)

•  Os estágios são realizados em hotéis, mas  
podem estar localizados em qualquer parte do 
Reino Unido

•  Os formulários de inscrição devem ser recebidos 
com, no mínimo, 12 semanas de antecedência

• Idade mínima: 18 anos

Demi au Pair
•  Disponível para cidadãos da União Europeia e 

portadores do Visto de Trabalho de Férias
• Estágios disponíveis em Londres
•  Hospedagem gratuita, refeições e quantia em 

dinheiro para gastos pessoais por 10-25 horas 
de trabalho semanais que incluem o auxílio às 
crianças da família anfitriã e a realização de 
tarefas domésticas leves

• Idade mínima: 20 anos
• Nível mínimo: Intermediário Superior
•  Duração mínima do curso: 8 semanas de aulas  

em grupo em um curso de Inglês Geral LSI
• Período mínimo: 24 semanas

Austrália
Estágio Não-remunerado
•  Disponível em diversas áreas, incluindo hotelaria, 

telecomunicações, contabilidade, entre outras
• Duração do estágio: 6-26 semanas 
• Nível mínimo: Intermediário Superior 
•  Pré-requisito: 12 semanas de Intensivo 30
• Idade mínima: 18-30 anos

Trabalho de Férias
•  Vistos de trabalho de férias estão disponíveis para 

alunos de diversos países
• Os alunos podem estudar por até 17 semanas 
• Viva na Austrália e trabalhe por 1 ano 
•  Assistência da LSI Brisbane para aprimorar  

seu inglês
•  Clube de Trabalho oferecido uma vez por semana 

para auxílio com currículos, entrevistas e sites de 
vagas de emprego

Demi au Pair
• Nível mínimo de inglês exigido: Intermediário
•  Duração mínima do curso: 10 semanas de Geral 20, 

Intensivo 24 ou Intensivo 30
• Preferencialmente com carteira de motorista
•  Tipo do visto: visto de trabalho de férias ou visto  

de estudante
•  Os portadores de visto de estudante estão 

autorizados a trabalhar somente no período de 
duração do visto de estudante LSI      

•  Alunos com Visto de Trabalho de Férias: O tempo 
autorizado para trabalhar em casa de família está 
sujeito à legislação do país

• Idade mínima: 18-27 anos

Nova Zelândia 
Estágio Não Remunerado
•  Curso Intensivo 30 LSI por 4–12 semanas antes da 

experiência profissional
•  Os estágios têm duração de 3–6 meses e são 

normalmente oferecidos em Auckland, podendo 
ocorrer, entretanto, em outras cidades

• Idade: 18–30 anos  
• Nível mínimo de inglês: intermediário superior 
•  Estágios oferecidos em diversas áreas, como 

Administração, Propaganda, Marketing e Vendas, 
Mídia e RP, Desenvolvimento Web, entre outras 

•  Disponível para portadores do Visto de Trabalho  
de Férias

•  Disponível também para portadores do Visto de 
Estágio, quando o estágio integrar os requisitos do 
curso universitário

Trabalho de Férias
•  Vistos de trabalho de férias estão disponíveis para 

alunos de diversos países
•  Os alunos que portarem este visto podem estudar 

por até 12 semanas
• Viva e trabalhe na Nova Zelândia por 1 ano
•  Assistência na preparação de currículos, cartas de 

apresentação e técnicas de entrevista para vagas 
de emprego

Demi au Pair 
•  Idade mínima: 20 anos
•  Nível mínimo de inglês exigido: Intermediário
•  Duração mínima do curso: 8 semanas de Intensivo 

24 ou Intensivo 30 para os portadores do Visto de 
Trabalho de Férias; 14 semanas de Intensivo 24  
ou Intensivo 30 para os portadores do Visto  
de Estudante

•  Preferencialmente com carteira de motorista
•  Tipo do visto: Visto de trabalho de férias ou visto 

de estudante com permissão para trabalhar até 20 
horas por semana

•  Os portadores de visto de estudante estão 
autorizados a trabalhar somente no período de 
duração do visto de estudante LSI

•  Alunos com Visto de Trabalho de Férias: O tempo 
autorizado para trabalhar em casa de família está 
sujeito à legislação do país

www.lsi.edu/demi_pair
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Ano Escolar Internacional (ISY)
Este poderá ser o ano mais emocionante da sua vida. Viva por um ano no 
exterior, atinja um alto nível de fluência no idioma escolhido e faça amigos do 
mundo todo. O programa ISY oferece preços acessíveis e diversas opções de 
cursos. Independentemente das suas necessidades, nossa equipe altamente 
treinada garante que seu ano seja repleto de sucesso.

Principais aspectos do Programa ISY
• 20, 24, 25 ou 30 aulas por semana
• Duração: 24, 30, 36 ou 48 semanas
• Idade mínima: 16 anos
• Níveis: Iniciante ao Intermediário Superior
• 1 aula: 50 minutos (45 minutos em Zurique)
•  Tamanho mínimo da classe: 15 alunos  

(12 em Zurique)
• Opções acadêmicas para o período vespertino
•  Avaliações regulares, consultoria e assistência 

acadêmica com colocação universitária

Um plano individual de estudo é elaborado 
conforme o seu nível de idioma, objetivos que 
deseja alcançar e duração do curso. 

O seu progresso será monitorado durante as 
reuniões frequentes com o orientador, a fim de 
garantir o sucesso do seu programa. As opções 
de estudo são: Curso de Inglês Geral (consulte 
a página 8), Curso Preparatório para Exames 
(consulte a página 14 e páginas referentes às 
Escolas LSI para informações sobre os exames 
oferecidos), Aulas de Prática, Aulas de Habilidades 
Específicas da Língua, Inglês Acadêmico e Inglês 
para Negócios.

O programa ISY 30 é oferecido em todas as 
escolas LSI, mas observe que outras opções  
de cursos podem variar entre as escolas.  
Podemos ajudá-lo a escolher o programa mais 
adequado para atender às suas necessidades.

ISY e Suas Expectativas
Como os cursos ISY são disponibilizados em 
todos os locais, com duração de 24 a 48 semanas, 
esperamos que nossos alunos obtenham 
excelentes resultados.

O nível atingido após a realização de um curso ISY 
depende de diversos fatores:

•  Duração do curso: quanto mais longo o curso, 
melhor o resultado

•  Número de aulas: normalmente, um curso mais 
intensivo gera melhores resultados

•  Nível linguístico dos alunos: quanto mais alto o 
nível, mais tempo de estudo é necessário para 
se atingir o próximo nível

Os resultados finais dependem de você, como 
estudante. A participação ativa nas atividades 
sociais realizadas no período da tarde, a interação 
com novos amigos de diferentes partes do mundo, 
a imersão na cultura local, bem como a utilização 
máxima do idioma estudado são fatores que geram 
grande diferença no resultado obtido.

Acomodação
Todas as opções estão disponíveis (consulte página 
22 e nossa seção destacável nas páginas de cada 
escola LSI). Entretanto, recomendamos que os 
alunos do programa ISY optem pela hospedagem 
em famílias selecionadas por nossa equipe, pelo 
menos durante o primeiro mês do programa. 
Esta recepção ajudará o estudante a adaptar-se 
rapidamente à vida em um novo país.

Estágios 
Estágios podem ser organizados para alunos do 
programa ISY (consulte a página 11 para obter 
mais informações).

Serviço de Ingresso à Universidade da LSI 
Disponível para todos os alunos do programa ISY 
(consulte a página 17).

Exemplo de plano de estudo ISY

ESCOLA: LSI Vancouver   AULAS/SEM.: 30   DURAÇÃO: 36 semanas

Semana 1–12 Semana 13–24 Semana 25–36

Inglês Geral Preparação para FCE Inglês Geral

Inglês para Negócios Preparação para FCE Preparação e habilidades de estudo para 
TOEFL

Orientação Acadêmica Orientação Acadêmica Orientação Acadêmica

ESCOLA: LSI Londres-Centro   AULAS/SEM.: 30   DURAÇÃO: 36 semanas

Semana 1–12 Semana 13-24 Semana 25-36

Inglês Geral Preparação e habilidades de estudo para 
IELTS 

Preparação para CAE

Orientação Acadêmica Orientação Acadêmica Orientação Acadêmica

Cursos Acadêmicos/Serviços

Cursos Acadêmicos
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Cursos em mais de uma 
escola LSI
Cursos realizados em mais de uma 
escola são perfeitos para alunos que 
desejam associar o estudo de idiomas 
a viagens internacionais.

O aluno recebe a oportunidade de realizar seu curso 
ISY em duas ou mais escolas LSI. A participação em 
mais de uma escola LSI é capaz de enriquecer sua 
experiência de aprendizado ao passo que proporciona 
uma perspectiva mais profunda de determinada 
cultura, ou, caso selecione escolas localizadas em 
países diferentes, a oportunidade de comparar 
culturas distintas.

•  Disponível no Reino Unido*, EUA, Canadá, 
França, Suíça, Nova Zelândia e Austrália

•  O aluno escolhe o número de semanas em 
cada destino

•  O histórico escolar é transferido entre  
as escolas selecionadas

Esta oportunidade única possibilita o aprendizado 
e a vivência de um idioma local associados a 
viagens ao redor do mundo. 

Exemplos de cursos em mais de uma escola

CURSO: Intensivo 30   DURAÇÃO: 10 semanas

Escola Semanas

Londres-Hampstead, Reino Unido 6 

Brighton, Reino Unido 4

CURSO: Geral 20   DURAÇÃO: 20 semanas

Escola Semanas

Berkeley/São Francisco, EUA 12 

Toronto, Canadá 8

AULA: ISY   DURAÇÃO: 36 semanas

Escola Semanas

Brisbane, Austrália 12 

Nova York, EUA 12

Londres-Centro, Reino Unido 12

*  Disponível somente para alunos com Visto de Estudante de curta duração e 
para cidadãos da Comunidade Européia

"Frequento a LSI 

há 6 semanas. É um 

prazer estudar aqui. 

A LSI tornou minha 

estadia extremamente 

confortável. Espero 

voltar em breve!"
FATIMATA N’DONGO, FRANÇA
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Cambridge English Language 
Assessment*

•  Disponibilização de cursos preparatórios para os 
exames FCE, CAE, CPE, BEC e TKT

• 20/24/30 aulas por semana
• 1 aula: 50 minutos
• Cursos de 4–12 semanas
• Idade mínima: 16 anos
• Níveis: Pré-Intermediário ou Avançado
•  Locais: consulte as páginas individuais das escolas 

LSI. Para datas de início e de exames, consulte 
nossa seção destacável nas páginas de cada escola

O curso enfatiza:

•  Perfeita utilização de gramática e estrutura de 
linguagem coloquiais

• Habilidades gerais de leitura, escrita e audição
•  Desenvolvimento e prática extensiva de vocabulário
•  Aprimoramento das habilidades de compreensão  

e comunicação 

O curso também enfatiza as técnicas necessárias 
à obtenção de um resultado satisfatório no exame 
Cambridge English Language Assessment. 

O exame Cambridge TKT é disponibilizado em 
algumas escolas que oferecem cursos de inglês para 
professores. Consulte a página 10 para obter mais 
informações sobre Inglês para Professores.

Cursos IELTS, TOEFL iBT & TOEIC*
• 24/25/30 aulas por semana
• 1 aula: 50 minutos
• Cursos de 1-24 semanas
• Idade mínima: 16 anos
• Níveis: Intermediário e Avançado
•  Datas de início e locais: consulte nossa seção 

destacável nas páginas de cada escola.

Até 20 aulas semanais são direcionadas ao estudo 
da gramática e habilidades linguísticas e 10 aulas 
semanais concentram-se em técnicas de estudo e e 
prática de exames. Durante o curso, os estudos do 
aluno abrangem:

• Competência em estruturas gramaticais
• Habilidades de comunicação
• Estruturas funcionais
• Extensão de vocabulário
• Habilidades ativas de estudo
•  Técnicas necessárias à garantia de um resultado 

satisfatório na realização dos exames IELTS, TOEFL 
iBT ou TOEIC.

Cursos Preparatórios para 
Exames 
Os alunos LSI costumam apresentar 
um alto índice de êxito em exames.  
Estamos preparados para ajudá-lo a 
decidir, entre os diversos cursos para 
exames disponibilizados, aquele que 
for mais adequado para você. 

Cursos altamente estruturados e orientações sobre 
estratégias de exames oferecidas por professores 
experientes garantem sua máxima preparação para 
a realização dos testes. Lembre-se de verificar 
conosco se o exame escolhido será disponibilizado 
durante a sua permanência na LSI. 

Consulte a página das escolas LSI para obter mais 
informações sobre os cursos oferecidos. 

NÍVEIS:   Pré-Intermediário (A2)    Intermediário (B1)    Intermediário Superior (B2)    Avançado (C1/C2)Panorama dos Exames

Exame Nível Datas de exames Descrição

INGLÊS
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SS
ES

SM
EN

T

PET Preliminary English Test Março, junho, novembro, dezembro Aceito e altamente reconhecido mundialmente para 
comprovação de competência em língua inglesa

FCE First Certificate in English Disponível durante o ano todo

CAE Certificate of Advanced English Disponível durante o ano todo

CPE Certificate of Proficiency in English Março, junho, dezembro

BEC Business English Certificate Março, maio, junho, novembro e dezembro

TKT Teaching Knowledge Test Consulte as escolas para se informar sobre as datas Direcionado às habilidades de ensino necessárias à atuação 
como professor de língua inglesa

IELTS International English Language  
Testing System

Disponível durante o ano todo Requisito para matrícula em universidades e faculdades no 
Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia

TOEFL Test of English as a Foreign Language Disponível durante o ano todo Requisito para admissão em universidades e faculdades nos 
EUA e Canadá

TOEIC Test of English for International Communication Disponível durante o ano todo Exame de Inglês para Negócios direcionado a alunos e 
profissionais

GMAT Graduate Management Admission Test Disponível durante o ano todo Reconhecido pelos cursos de graduação de diversas 
universidades do mundo (consulte a página 15)

SAT Scholastic Assessment Test Disponível durante o ano todo Reconhecido por universidades do mundo todo (consulte a 
página 15)

FRANCÊS

DELF Diplôme d’Etudes en Langue Français 1er Degré Maio, outubro Reconhecido pelo Ministério de Educação Francês

TEF Test d’Evaluation de Français Disponível durante o ano todo Reconhecido por universidades e empresas francesas

CCIP Diplôme de Français Professionnel (DFP) Junho, dezembro Reconhecido pelo Ministério de Educação Francês

ALEMÃO

ZD Goethe-Zertifikat B1 Janeiro, abril, junho–julho, agosto– 
setembro, novembro

Aceito mundialmente para comprovação de proficiência 
intermediária em alemão

GZ Goethe-Zertifikat B2 Janeiro, abril, junho–julho, agosto– 
setembro, novembro

Exigido como um requisito de aceitação oficial por muitas 
universidades

*Para assegurarmos a disponibilidade de tais opções durante o ano todo, os cursos podem vir a ser combinados.
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Inglês Acadêmico
O Programa de Inglês Acadêmico da LSI proporciona habilidades de fala 
e escrita no idioma necessárias ao sucesso do aluno em universidades 
de língua inglesa. O curso é flexível e personalizado para atender às suas 
necessidades individuais.

O curso de Inglês Acadêmico combina o ensino de 
inglês geral com foco em competências acadêmicas 
e exames de língua inglesa. O programa inclui 
revisões regulares focadas em gramática e 
vocabulário, permitindo que os alunos atendam 
às suas necessidades individuais relacionadas ao 
idioma enquanto desenvolvem suas habilidades 
de leitura e escrita acadêmica. O conteúdo é 
disponibilizado por recursos on-line especializados 
e direcionados através do nosso sistema de 
aprendizagem virtual, o E-LSI.

• Duração: 30 x 50 minutos (25 horas)
• Máx. de 15 alunos por turma
• Níveis: Intermediário ao Avançado
• Duração: 4–48 semanas
• Idade mínima: 16 anos

Requisitos do Programa
O Inglês Acadêmico foi elaborado para estudantes 
que precisam atender às exigências do idioma 
para ingressar em uma universidade, faculdade 
ou programa de formação contínua em língua 
inglesa, ou que simplesmente desejam expandir 
sua capacidade de uso do idioma em um ambiente 
acadêmico. O Inglês Acadêmico é adequado para 
alunos que apresentem, no mínimo, um sólido 
conhecimento intermediário em língua inglesa.  
Aos alunos que ainda não apresentam o 
nível exigido de conhecimentos no idioma, 
recomendamos a inscrição no programa de  
inglês geral, até que atinjam o nível necessário.  
O início dos estudos em um nível abaixo do exigido 
representa uma excelente maneira de alcançar 
seus objetivos rapidamente.

Quais competências ensinamos?
•  Habilidades de pesquisa e apresentação 

universitárias
• Comunicação eficaz em situações acadêmicas
• Técnicas e habilidades em exames
• Anotações e organização
•  Habilidades de redação, incluindo pensamento 

crítico e desenvolvimento e apresentação de 
argumentos

•  As aulas opcionais incluem:  
- Cursos para os Exames de Inglês da Cambridge,  
  FCE/CAE/CPE/BEC 
- IELTS, TOEFL iBT, TOEIC 
- Inglês para Negócios

Sistema de Aprendizagem de Idiomas  
da LSI
O Programa Inglês Acadêmico utiliza o Sistema 
de Aprendizagem de Idiomas da LSI, um pacote 
completo composto por instrutores qualificados, 
materiais e tecnologias de aprendizagem de 
idiomas atualizados para cada nível e fase de 
aprendizagem. Nossa equipe pedagógica, em 
colaboração com o consultor acadêmico da escola, 
oferece supervisão pessoal a todos os alunos 
para garantir o cumprimento de suas metas 
acadêmicas. Como parte do programa, os alunos 
podem optar por frequentar aulas de Inglês para 
Negócios e preparatórias para exames como 
Cambridge English Language Assessment, IELTS, 
TOEFL iBT ou TOEIC. Deste modo, os alunos podem 
aprimorar seus currículos e obter qualificações 
enquanto se preparam para a próxima fase da vida.

Teste de Desenvolvimento da LSI
Testes regulares e avaliações de competências 
múltiplas são capazes de calcular o progresso 
exato e asseguram que nossa equipe pedagógica 
mantenha os alunos no caminho certo para o 
cumprimento de suas metas.

Locais
O programa é disponibilizado em todas as nossas 
escolas localizadas no Reino Unido, EUA, Canadá, 
Austrália e Nova Zelândia.

Datas de início
Para saber mais sobre as datas de início, consulte 
as informações da escola na seção destacável  
de preços.

Cursos Acadêmicos/Serviços

Os alunos LSI foram aceitos em universidades como:
University of Warwick (Reino Unido)
University of Manchester (Reino Unido)
University of Nottingham (Reino Unido)
University of Chichester (Reino Unido)
London School of Economics (Reino Unido)
Imperial College London (Reino Unido)
Edinburgh University (Reino Unido)
Brighton University (Reino Unido)
Sussex University (Reino Unido) 
University College London (Reino Unido) 
Notre Dame de Nemour University (EUA)
San Francisco State University (EUA)
Golden Gate University (EUA)
Metropolitan College of New York (EUA)

The California School of International Management (EUA)
College of the Desert (EUA)
Newbury College (EUA)
Bunker Hill Community College (EUA)
Cambridge College (EUA)
Suffolk University (EUA)
Seattle Central Community College (EUA)
Niagara College College (Canadá)
Brock University (Canadá)
Sheridan College (Canadá)
Kwantlen University College (Canadá)
Malaspina University College (Canadá)
The Art Institute of Vancouver (Canadá)
Central Queensland University (Austrália)

Griffith University (Austrália)
Queensland University of Technology (Austrália)
University of Queensland (Austrália)
Newcastle University (Austrália)
Australian Catholic University (Austrália)
University of Auckland (Nova Zelândia)
  Auckland University of Technology (AUT) (Nova Zelândia)
UNITEC (Nova Zelândia)
Manukau Institute of Technology (Nova Zelândia)
The University of Otago (Nova Zelândia)
Otago Polytechnic (Nova Zelândia)

Preparação para GMAT e SAT 
(EUA)
Com as opções de preparação para GMAT e SAT 
da LSI, um instrutor qualificado e experiente será 
selecionado para acompanhar seus estudos e 
dedicar-se exclusivamente às suas necessidades, 
garantindo a obtenção de uma pontuação mais 
elevada em menos tempo.

Opção 1: Para indivíduos
Geral 20 (aulas de inglês) com 5 ou 10 aulas 
individuais por sem. (mínimo de 3 sem.) 
ou
Aulas individuais 5, 10, 20 ou 30 aulas por sem.

Opção 2: Grupos Fechados
•  Opção da tarde no curso Intensivo 30 da LSI 

(mínimo 3 sem.)
• Níveis: Intermediário ao Avançado
• Número mínimo de alunos: 10
•  Opção de realização do exame no centro de 

teste local após a conclusão do curso (taxas do 
exame cobradas separadamente)

Todos os programas incluem: taxa de matrícula, 
materiais do curso GMAT/SAT LSI, testes 
práticos de GMAT/SAT on-line e outros recursos, 
bem como guia de admissões do MBA.

www.lsi.edu/GMAT_SAT
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LSI Independent Sixth Form College
A LSI Independent Sixth Form College oferece programas de preparação 
universitária e cursos de nível avançado (A-level) altamente qualificados 
e credenciados. Preparamos estudantes do mundo todo para ingresso em 
algumas das mais prestigiadas universidades do Reino Unido.

O Campus
Todos os cursos da LSI Independent Sixth Form 
College são oferecidos em nosso elegante e 
espaçoso edifício vitoriano localizado no bairro 
arborizado de Hampstead. A localização da LSI 
proporciona um ambiente tranquilo para estudo,  
em uma das áreas mais atraentes de Londres.  
A faculdade dispõe de excelentes redes de 
transporte e está localizada a apenas 20 minutos  
do centro de Londres, de metrô ou ônibus.

As salas de aula são plenamente equipadas com 
tecnologia que abrange Internet, computadores, 
televisores de tela plena e lousas digitais. Também 
disponibilizamos um laboratório especialmente 
concebido para o programa científico. O campus 
é composto por um salão exclusivo de estudantes 
e um belo jardim que podem ser utilizados para a 
organização de eventos universitários no verão, 
proporcionando o ambiente perfeito para a 
promoção de uma sólida comunidade estudantil.

Cursos AS e A-level
Os cursos A-levels representam qualificações 
padrão exigidas para admissão na maioria das 
universidades do Reino Unido.

Mesmo na Escócia, onde o ensino superior escocês 
é a qualificação predominante para admissão, os 
cursos A-levels são amplamente aceitos. Diversas 
disciplinas também podem ser integradas no AS-
level, oferecido no fim do primeiro ano de estudo 
em um curso A-level com duração de dois anos. Os 
cursos AS-level podem ser associados aos resultados 
obtidos no programa A-level pela análise das 
universidades durante o processo de candidatura.

A LSI oferece programas A-level com duração de 
um ano, 18 meses ou dois anos, de acordo com os 
conhecimentos e qualificações prévias do aluno. 
Os cursos A-level são concluídos, geralmente, em 
um período de dois anos, com a seleção de quatro 
disciplinas no primeiro ano e três no segundo ano 
feita pelo próprio estudante.

A faculdade oferece as seguintes disciplinas para 
os cursos AS e A-level:

• Biologia
• Administração
• Química
• Economia
• Língua e Literatura Inglesa
• Francês
• Geografia
• Alemão
• História
•  Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
• Matemática
• Matemática Avançada
• Física
• Política
• Psicologia
• Espanhol

Cursos de Inglês Pré-Temporada
Os cursos A-level exigem a obtenção de uma 
pontuação conjunta mínima de 5,5 no teste IELTS. 
Os alunos que não atingirem a pontuação podem 
participar de um dos cursos de inglês pré-temporada 
antes do início do programa A-level. Para programas 
com início agendado para o mês de setembro, são 
oferecidas aulas de inglês pré-temporada em julho 
e agosto. Os alunos que não atingirem os requisitos 
linguísticos em língua inglesa até setembro, sujeitos 
a desempenho acadêmico e requisitos de visto 
prévios, poderão estender o período de curso de 
inglês pré-temporada e prosseguir com o nosso 
programa A-level de duração reduzida, composto por 
18 meses. 

www.lsi.edu/college
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Serviço de Ingresso à Universidade
O Serviço de Ingresso à Universidade 
LSI é projetado especificamente para 
ajudar e preparar nossos alunos a 
se candidatarem e desenvolverem 
a si próprios em universidades ou 
faculdades cujo idioma predominante 
é o inglês.
Além de aulas intensivas de idioma e preparação 
universitária, nosso programa de Inglês Acadêmico 
conta com a presença de consultores pedagógicos 
preparados para ajudá-lo a escolher a universidade 
ou o curso universitário ideal. Estes profissionais 
estão aptos a auxiliá-lo em cada estágio do 
processo de candidatura, do começo ao fim.  
A equipe pedagógica da LSI elabora um plano de 
estudo especialmente preparado para atender 
às suas necessidades pessoais e monitora o seu 
progresso para garantir que os seus objetivos 
sejam alcançados.

O Serviço de Ingresso à Universidade inclui:

•  Nivelamento preliminar e orientação acadêmica 
antes de sua chegada à LSI

•  Auxílio com cartas condicionais de admissão em 
universidades (veja à direita)

•  Programas de estudo individual feitos para 
atender às suas necessidades e metas

•  Orientação durante o seu curso, incluindo auxílio 
para preencher os formulários de inscrição, 
visitas a universidades e preparação para 
entrevistas. Também estamos preparados para 
auxiliá-lo com os documentos necessários 
à candidatura de qualquer uma de nossas 
universidades parceiras

•  Informações e assistência para extensão  
de visto*

Quais escolas LSI oferecem o Serviço de 
Ingresso à Universidade?
O serviço é oferecido em todas as nossas escolas 
localizadas no Reino Unido, EUA, Canadá, Austrália 
e Nova Zelândia. É disponibilizado a qualquer  
aluno que reservar 12 semanas de estudo ou  
mais em nosso curso Intensivo 30 ou Programa  
de Inglês Acadêmico.

Consultores Acadêmicos da LSI
As escolas LSI dispõem de um consultor treinado 
para oferecer ajuda durante todo o processo de 
candidatura à universidade. Nossos orientadores 
são cordiais e profissionais, trabalhando ao seu 
lado para garantir a escolha do melhor curso 
universitário e atuando com a equipe pedagógica 
da escola para monitorar o seu progresso. e para 
garantir que você atenda aos requisitos acadêmicos 
da universidade escolhida.

A equipe está apta a auxiliá-lo com o processo 
de candidatura à universidade do começo ao fim, 
caso você deseje uma vaga em uma de nossas 
instituições parceiras ou em outra universidade de 
sua escolha.

Carta de Admissão Condicional
Diversas faculdades e universidades localizadas 
no Reino Unido, EUA e Canadá oferecem admissão 
condicional para estudantes internacionais.  
A admissão condicional é perfeita para alunos 
internacionais que sejam academicamente 
qualificados, mas que precisam melhorar a  
fluência no idioma inglês antes de iniciarem o 
programa universitário.

Na Nova Zelândia e na Austrália, a LSI trabalha 
com as universidades locais, institutos politécnicos 
e instituições de ensino superior. Apesar de cartas 
de admissão condicional para estudos na Nova 
Zelândia e Austrália não serem oferecidas pela LSI 
até o início de 2017, se você pretende continuar 
estudando nessas instituições, podemos auxiliá-
lo com reuniões agendadas com a Equipe de 
Admissões Internacionais.

Como funciona a admissão condicional? 
O aluno se inscreve em uma faculdade ou 
universidade e, se atender aos requisitos 
acadêmicos solicitados, recebe uma carta de 
admissão condicional. A carta especifica as 
exigências adicionais necessárias para que o aluno 
inicie seu curso. Os requisitos adicionais 
concentram-se nas exigências da universidade ou 
faculdade relacionadas à fluência no idioma inglês. 
O programa de Inglês Acadêmico da LSI e o Serviço 
de Ingresso à Universidade auxiliam com o 
atendimento a essas exigências.

Os alunos das escolas LSI localizadas no Reino 
Unido, EUA e Canadá podem receber cartas de 
admissão condicional para a universidade ou 
faculdade escolhida, garantindo um lugar no curso 
escolhido após a conclusão de seu curso LSI. 
Algumas das universidades parceiras da LSI nos 
EUA e Canadá aceitam os níveis impostos pela LSI 
como prova de competência linguísta, enquanto 
outras instituições podem solicitar os resultados 
obtidos nos exames IELTS ou TOEFL iBT.

A LSI pode obter uma carta de admissão condicional 
da sua universidade ou faculdade escolhida antes 
de sua chegada. Ao iniciar seus estudos na LSI, 
nossa equipe pedagógica o preparará para alcançar 
os requisitos linguísticos adicionais relacionados 
ao seu curso, conduzindo-o por todas as etapas do 
processo de inscrição.

“Ótimos professores, 

funcionários gentis 

e um clima agradável: 

estes são três fatores 

importantes ao 

selecionar uma escola 

de idiomas. A LSI é a 

melhor escola com todas 

essas vantagens!”

CHIH-JEN LIU, ESTUDANTE, TAIWAN

www.lsi.edu/university* Não está disponível no Reino Unido
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Clube + de 40
Na LSI, recebemos alunos mais 
velhos, mas jovens de coração, 
em todos os nossos cursos 
e durante todo o ano. Além 
disso, em algumas escolas, 
organizamos atividades sociais 
adequadas aos interesses 
desses alunos.

•  Geral 20 no período matutino em classes 
de idade mista

•  Atividades durante o período vespertino: 
3 por sem. (em Auckland, 5 por sem.)

•  Duração do curso: 1–4 sem. (em Auckland, 
1–2 sem.)

• Idade mínima: 40
•  Níveis elementar ao avançado, dependendo 

da escola

Exemplo de atividades: visitas a vinícolas, 
excursões na Floresta, tecelagens Maori, 
passeios de barco, visitas a teatros e Palácio 
de Kensington.

Escolas
Todas as escolas LSI (exceto LSI Paris).  
Para as datas de início, consulte as 
informações da escola na seção 
destacável de preços.

Exemplos de Cursos combinados
Inglês com Adrenalina
Uma semana de aulas de inglês no período 
da manhã, seguida por uma tarde repleta de 
adrenalina em Auckland. Experimente uma semana 
inesquecível de atividades com grandes emoções 
que vão literalmente tirar seu fôlego. 

•  Aulas de inglês: 20 aulas por sem. (16,67 horas 
por sem.)

•  5 atividades repletas de diversão e adrenalina: 
bungy jumping, paraquedismo, base jumping, 
passeio de jetboat, voo em um avião de 
acrobacia

•  Duração do curso: 1 sem.
•  Nível mínimo do idioma: Intermediário

Escolas
Auckland

Datas de início 
Todas as segundas-feiras 

Francês com Culinária
Aprenda a arte da culinária francesa na LSI de 
Paris. O curso proporciona uma compreensão sobre 
as tradições culturais e gastronômicas francesas, 
buscando aprimorar suas habilidades culinárias. 

•  Aulas de francês: 20 aulas por sem. 
(16,67 horas por sem.) 

•  3 aulas vespertinas de culinária por semana (6 
hrs./sem.) 

• Duração do curso: 2 sem. 
•  Nível mínimo do idioma: Pré-Intermediário 

Escolas 
Paris

Datas de início 
9 jan, 10 abr, 12 jun, 10 jul, 21 ago, 18 set, 9 out, 
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Inglês com... Adrenalina

Arte, Arquitetura, História e Cultura

Treinamento de Barista

Dança

Alimentos e Bebidas

Futebol

Caminhadas na Floresta

Golfe

Hóquei no Gelo

Música

Surfe

Tecnologia

Tênis

Caminhadas Urbanas

Degustação de Vinhos

Francês com... Culinária

História da Arte

Alemão com... Trilhas

Cursos combinados
Todos os programas associam 
o ensino do idioma a atividades 
temáticas. Para obter 
informações sobre os cursos, 
entre em contato com as escolas 
em questão.

Experiências
Nossos programas de “Experiências” combinam aulas do idioma com uma grande variedade 
de atividades interessantes. Esses cursos proporcionam experiências incríveis e novas 
amizades das quais você nunca esquecerá.

www.lsi.edu/combined-courses
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Programas de Aventura da LSI
Combine seus estudos linguísticos 
com uma de nossas emocionantes 
aventuras. Estude pelo período 
mínimo de duas semanas em 
um curso geral da LSI antes de 
embarcar em um de nossos passeios 
especialmente selecionados. 
Oferecemos nossos programas 
de Inglês, Francês e Alemão com 
Aventura em todas as escolas 
LSI, disponíveis a alunos a partir 
de 18 anos de idade. Mais opções 
de passeios são disponibilizadas 
mediante solicitação.

Principais passeios
Passeio às Cataratas do Niágara 
e Finger Lakes 
3 dias/2 noites

Associe as majestosas e famosas cataratas com a 
beleza fascinante dos parques nacionais de Fingers 
Lake no estado de Nova York.

Destaques do passeio
•  Queima de fogos de artifício nas Cataratas  

do Niágara
•  Passeio de barco Maid of the Mist até as 

Cataratas*
•  Explore as trilhas locais do Parque Estadual de 

Watkins Glen e desfrute de vistas espetaculares
•  Faça compras e jante na cidade de Niagara Falls

Escolas: Boston e Nova York

Passeio para as Montanhas 
Rochosas Canadenses   
4 dias/3 noites

Montanhas rochosas: uma terra de cachoeiras, 
lagos, picos de montanhas enormes, geleiras e  
lagos congelados habitada por lobos, ursos,  
pumas e alces. Experimente o melhor da vida 
selvagem canadense! 

Destaques do passeio
•  Explore o lago Louise, Banff, as Cataratas 

Athabasca e os campos de gelo Columbia
•  Durma em uma cabana tradicional e prepare 

salsichas na fogueira
•  Visite um santuário de lobos e uma fazenda  

de búfalos
• Nade como um urso-polar no lago Bow
•  Vá de teleférico até o topo das montanhas 

Sulphur*

Escolas: Vancouver

Passeio para Edimburgo 
e Lago Ness   
3 dias/2 noites

Capture a essência da Escócia em nossa excursão 
para Edimburgo e Lago Ness. 

Destaques do passeio
•  Passeio de ônibus com guia por muitos locais 

históricos de Edimburgo 
•  Visite o belo Lago Ness, famoso pelo lendário 

monstro*
•  Tempo livre para explorar Edimburgo dentro do 

seu próprio ritmo
•  Descubra o lado mais sombrio de Edimburgo no 

passeio Fantasmas e Almas Penadas* 

Escolas: Londres-Centro e Londres-Hampstead 

* Adicional opcional 

www.lsi.edu/adventure
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Inglês com  
Aventura

Acampamento no Algonquin Park

Passeio para as Montanhas Rochosas 
Canadenses

Passeio para Edimburgo e Durham 

Passeio para Edimburgo e Lago Ness

Passeio para Edimburgo e York

Passeio para a Grande Barreira de 
Corais

Safari no Acampamento em Fraser 
Island 

Passeio para Las Vegas e Grand Canyon

Passeio para Los Angeles

Passeio para Liverpool e Manchester 

Passeio para a cidade de Nova York

Passeio às Cataratas do Niágara e 
Finger Lakes

Passeio para Filadélfia e Washington, D.C.

Passeio para Rotorua, as cavernas 
Waitomo e Taupo

Passeio para a Ilha de Vancouver 

Francês com 
Aventura

Passeio para Bordeaux

Alemanha com 
Aventura

Trekking na neve e construção de iglu

Passeio pelo "Grand Canyon" suíço e 
rafting nas corredeiras
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Aulas Individuais
• 20, 30, 40 ou 50 aulas individuais por semana 
• Níveis: Iniciante ao Avançado 
•  1 aula: 45 minutos (50 minutos nos EUA e Canadá)
• Início dos cursos: todas as segundas-feiras

As aulas individuais representam o modo mais rápido 
para o aprendizado de um idioma. Seja a sua escolha 
um programa geral ou especializado, os cursos são 
personalizados para atender às suas necessidades e 
adaptados de acordo com o seu progresso. É a opção 
ideal para quem tem objetivos específicos ou dispõe 
de pouco tempo. Também é ideal para profissionais e 
executivos que viajam a negócios ao exterior, ou que 
precisam fazer negociações e apresentações em uma 
língua estrangeira. 

Nossa reputação quanto à adaptação e flexibilidade 
comprovam que os nossos professores estarão sempre 
preparados para atender às suas necessidades. 

Compacto de 9 Dias
• 82 ou 92 aulas individuais 
•  1 aula: 45 minutos (50 minutos nos EUA e Canadá)
• 9 dias consecutivos 
• Início dos cursos: todo sábado

Para pessoas que precisam atender a determinados 
requisitos em pouco tempo. Este curso requer seu 
afastamento do local de trabalho por apenas uma 
semana, sendo ideal para profissionais e executivos 
ocupados que necessitam de preparação para 
apresentações e reuniões em uma língua estrangeira. 
O curso inclui almoço com o professor, oferecendo a 
oportunidade de uso social do idioma, também vital em 
uma situação de negócios.

Minigrupo
• 20, 30 ou 40 aulas por semana 
• Participantes: máximo de 5 alunos 
• Idade mínima: 19 anos 
• Níveis: Intermediário ao Avançado* 
•  1 aula: 45 minutos (50 minutos nos EUA e Canadá)
• Início dos cursos: todas as segundas-feiras

Este curso reúne o desenvolvimento de gramática  
e habilidades gerais com ênfase na linguagem  
de negócios. 

Por ser composto por um grupo pequeno, este curso 
oferece a oportunidade ideal para praticar vocabulário 
empresarial, apresentações e reuniões de uma forma 
bastante eficaz.

A consciência intercultural exerce um papel importante 
na compreensão dos negócios mundiais e da 
comunicação. A mistura internacional de nossos cursos 
e a experiência dos nossos professores oferecem a 
discussão ideal para obter este valioso conhecimento.

*  Curso também disponível para o nível Pré-Intermediário. Entre em contato 
com a escola para obter mais informações.

Minigrupo Plus
Os Cursos Plus são compostos por aulas individuais, 
elaborados para complementar o curso Minigrupo para 
Negócios. São bastante flexíveis caso você necessite 
de auxílio adicional em uma área específica ou deseje 
progredir mais rapidamente.

Exemplo dos tipos de cursos:

•  40 aulas Minigrupo + 5 aulas individuais por 
semana

•  30 aulas Minigrupo + 10 aulas individuais por 
semana

•  20 aulas Minigrupo + 20 aulas individuais por 
semana

•  2 semanas Minigrupo (40 aulas por semana) + 
1 semana de aulas individuais (40 aulas por semana)

Cursos Premium
A LSI acumula mais de 50 anos de experiência no 
treinamento de profissionais e ensino especializado de 
idiomas. Oferecemos uma ampla variedade de cursos 
para indivíduos ou pequenos grupos. Preparamos 
um programa capaz de atender às suas necessidades. 
Nossos professores experientes estão totalmente 
familiarizados com métodos modernos de ensino e são 
aptos para avaliar as suas necessidades individuais. 
Ao seu lado, estabelecerão um plano de estudo que o 
ajudará a atingir os seus objetivos.

Cursos Premium
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Localizado no coração de Londres, o espaço 
pode ser encontrado no último andar da nossa 
escola que se situa no centro de Londres. 

Uma área exclusiva é fornecida para o estudo 
e socialização de profissionais em um ambiente 
calmo e tranquilo. O centro é equipado com 
computadores para uso dos alunos, além de 
disponibilizar diariamente acesso a jornais, 
chá e café. Durante a chegada, todos os alunos 
recebem uma apostila que contém vocabulário 
empresarial básico e informações sobre 
atrações locais, passeios e atividades de lazer.

 

Uma programação repleta de atividades sociais 
é organizada especialmente para nossos 
clientes executivos, incluindo idas a teatros, 
jantares em restaurantes, caminhadas com 
guia, visitas a museus e uma festa semanal 
de queijos e vinhos. As atividades fazem com 
que os nossos alunos aproveitem ao máximo a 
estadia em Londres e oferecem uma excelente 
oportunidade para praticar o idioma inglês e 
interagir com outros profissionais.

O Centro para Profissionais está aberto  
nos feriados.

FINANÇAS
American Express 
Credit Suisse 
Deutsche Bank 
Goldman Sachs 
JP Morgan Chase 
Lloyds TSB 
Merril Lynch

CONSULTORIA
Cap Gemini  
Ernst & Young 
KPMG

TECNOLOGIA
Bosch 
Casio 
Dell 
Ericsson 
Hewlett-Packard 
Logica 
Samsung 
Siemens 
SMEG

TELECOMUNICAÇÕES
British Telecom 
Cable and Wireless 
Nortel Networks 
Orange Communications

MÍDIA
BBC TV 
EMI Records 
Reuters

ENTRETENIMENTO
The Walt Disney Company

ENGENHARIA 
MECÂNICA
Daimler Chrysler 
Mercedes Benz 
Mitsubishi 
Toyota

FARMACÊUTICO
Aventis 
Pfizer 
Johnson & Johnson 
Bayer

TRANSPORTE
Deutsche Bahn 
Lufthansa Cargo

ÓLEO
Shell

ALIMENTÍCEOS
Schweppes 
Cadbury Trebor  
Bassett 
Coca Cola 
Danone 
Heineken 
Nestlé 
Unilever

VAREJISTA
H&M – Hennes & Mauritz 
Gucci 
Kookaï

Centro para Profissionais na LSI Londres-Centro Clientes

Escolas LSI* que oferecem os Cursos Premium 
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 ESCOLAS* pág. 23

Londres-Centro, Reino Unido pág. 24

Londres-Hampstead, Reino Unido pág. 25

Brighton, Reino Unido pág. 26

Cambridge, Reino Unido pág. 27

Nova York, EUA pág. 28

Boston, EUA pág. 29

San Diego, EUA pág. 30

São Francisco/Berkeley, EUA pág. 31

Toronto, Canadá pág. 32

Vancouver, Canadá pág. 33

Auckland, Nova Zelândia pág. 34

Brisbane, Austrália pág. 35

Paris, França pág. 36

Zurique, Suíça pág. 37

* Confira a página individual de cada escola para verificar os níveis disponíveis

“Todos os objetivos estabelecidos junto 
com o meu professor da LSI foram 

atingidos: um curso individual planejado 
especialmente para mim, com ênfase 

em conversação, pronúncia, vocabulário 
empresarial e expressões idiomáticas.”

OLIVIER KAESER, SUÍÇO-FRANCÊS
SERVIÇOS BANCÁRIOS UBS

www.lsi.edu/premium

Cursos Premium
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Acomodação e Programa Social

Todas as escolas LSI oferecem diversos tipos de acomodação, 
incluindo casas de famílias cuidadosamente selecionadas, 
residências estudantis ou hotéis. Além disso, todas as escolas 
oferecem uma variedade de programas sociais que permitem 
o aproveitamento máximo de seu tempo no exterior enquanto 
pratica suas habilidades linguísticas em um ambiente natural 
e faz novos amigos do mundo todo. 

Famílias LSI
As famílias são cuidadosamente selecionadas e 
oferecem um ambiente cordial e confortável para que 
você experiencie a vida como ela realmente é neste 
país. Muitos dos estudantes permanecem em contato 
com as famílias depois de retornarem aos seus países 
de origem.

Albergues/Residências Estudantis LSI
Quartos individuais e duplos estão disponíveis em 
casas de estudantes, onde é possível conhecer 
pessoas do mundo inteiro. Esta opção inclui banheiro 
privativo ou compartilhado, dependendo da localização, 
temporada e opções de residência. Os quartos são 
limpos com frequência e a roupa de cama trocada uma 
vez por semana. As ofertas de refeições variam, mas a 
maioria oferece café da manhã. 

Apart-Hotéis
São mais econômicos que hotéis, mas oferecem um 
serviço mais limitado. Há serviço de quarto semanal e 
alguns apart-hotéis têm cozinhas.

Hotéis
Poderemos fornecer informações sobre as diferentes 
categorias de hotéis próximos às nossas escolas e 
fazer reservas no local que desejar.

Apartamento compartilhado com cozinha 
em Londres
Os apartamentos estão localizados em várias áreas  
de Londres e acomodam entre 4 e 6 pessoas.  
Há quartos individuais, duplos e de casal.  
Os apartamentos oferecem instalações essenciais  
aos estudantes.

Programa Social LSI
Independentemente dos seus interesses ou estilo 
de vida, encontraremos uma atividade apropriada 
e agradável para você. Viagens de um dia, visitas 
a museus e galerias, idas a cinemas e teatros, 
restaurantes e pubs, eventos internacionais e 
esportivos constam regularmente no nosso programa.  
Algumas atividades são gratuitas e muitas outras 
estão disponíveis a preços com desconto. Além disso, 
podemos organizar atividades esportivas em todos os 
locais – informe-se com a nossa equipe.

Programas de Lazer e Estudos
Divirta-se enquanto pratica esportes em um dos 
Programas de Lazer e Estudos da LSI. Oferecemos 
diversas combinações, como surfe em San Diego, 
esquie em Vancouver, tênis em Toronto, além de ser 
possível velejar, mergulhar e praticar esportes radicais 
em Auckland. Para mais informações sobre este e 
outros programas, entre em contato com a LSI.

Para mais informações sobre opções de acomodação, consulte a lista 
disponível em nosso site: www.lsi.edu

“Não tenho palavras para desc
rever e agradecer à família que me 

recebeu. São pessoas incríveis, simpáticas, gentis e todos os 

adjetivos positivos que poss
am existir. Compartilhei momentos 

divertidos com eles e sentirei muita saudade. Não era o que eu 

esperava de uma família americana, e eu adorei.”

CECILIA MORALES LEIVA DALEFFE, BRASIL

Acomodação e Programa Social



www.lsi.edu/schools 

Escolas
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Londres-Centro
www.lsi.edu/london

Londres é uma das maiores cidades do mundo quando se 
trata de diversão. Com uma grande variedade de atrações 
incomparáveis, Londres tem algo especial para todos os 
gostos, desde o aspecto cultural e histórico até uma das 
melhores vidas noturnas do planeta. 

Localização
A LSI Londres-Centro está localizada no coração 
da cidade, próxima a universidades e ao badalado 
bairro Soho, em uma área repleta de cafés, bares e 
pubs, abastecendo a animada população estudantil.

O Campus
A escola é confortável e moderna, com acesso 
gratuito à Internet e diversos materiais para 
estudo independente. Durante períodos de 
maior movimento, é autorizada a utilização 
das instalações da Universidade de Londres, 
localizada nas proximidades.

O Estilo de Vida
Um programa completo e variado de lazer permite 
que os alunos desfrutem do melhor de Londres 
e do resto da Inglaterra. As atividades incluem 
visitas a pubs, restaurantes, teatros e viagens a 
Oxford, Edimburgo e Stonehenge.

Cursos na LSI Londres-Centro
Para uma descrição detalhada dos cursos, siga as 
referências relevantes da página abaixo. Todas as 
informações referentes a preços e datas encontram-
se na seção destacável nas páginas das escolas.

NÍVEIS

 Iniciante     Intermediário (B1) 
 Elementar (A1)  Intermediário Superior (B2)    
 Pré-Intermediário (A2)  Avançado (C1/C2)

CURSOS GERAIS pág. 8

Geral 20 

Intensivo 24 

Intensivo 30    

Tarde 10    

Cursos Plus 

Aulas Individuais 

MUNDO DO TRABALHO pág. 10

Inglês para Negócios pág. 10 

Inglês e Estágio pág. 11

CURSOS ACADÊMICOS pág. 12

Ano Escolar Internacional (ISY) pág. 12  

Cursos Preparatórios para Exames pág. 14

Cambridge English Language Assessment: FCE, CAE 

Preparação para IELTS, TOEFL iBT, TOEIC   

Inglês Acadêmico pág. 15 

Serviço de Ingresso à Universidade pág. 17

EXPERIÊNCIAS pág. 18

Inglês com Aventura 

Clube + de 40 

Arte, Arquitetura, História e Cultura 

Dança  

Alimentos e Bebidas 

Futebol  

Caminhadas Urbanas  

CURSOS PREMIUM pág. 20

Aulas Individuais 

Compacto de 9 Dias 

Minigrupo*  
* O nível pré-intermediário também está disponível. Entre em contato com a 
escola para obter mais informações.

“Estou muito feliz com minha 

decisão de ter escolhido a LSI 

como minha escola de inglês.  

Meus professores foram realmente 

excelentes. Sempre ofereceram 

explicações com muito entusiasmo  

e paciência. Eu, com  
certeza, voltarei!”

ISABEL TOBIA, MARKETING, VENEZUELA
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Localização
Hampstead Village é repleta de elegantes 
restaurantes, cafés e boutiques. É possível visitar 
o Museu de Freud ou a casa do poeta John Keats, 
além do maior parque de Londres, o Hampstead 
Heath, que fica a poucos minutos a pé da escola.

O Campus
A excelente localização da LSI Londres-
Hampstead permite que os alunos desfrutem 
tanto das opções de acomodação próximas, 
quanto do fácil acesso aos famosos pontos 
turísticos de Londres. A escola está localizada  
em um prédio elegante e espaçoso com um  
jardim grande e bonito. A escola oferece acesso 
gratuito à Internet e um laboratório de línguas 
totalmente equipado. 

O Estilo de Vida
Festas com churrasco e prática de esportes 
acontecem no amplo jardim. Outras atividades 
incluem pubs, clubes, musicais e excursões de fim 
de semana. Nos arredores está localizado um dos 
mercados mais elegantes de Londres, o estiloso 
Camden Lock Market.

Cursos na LSI Londres-Hampstead
Para uma descrição detalhada dos cursos, siga as 
referências relevantes da página abaixo. Todas as 
informações referentes a preços e datas encontram-
se na seção destacável nas páginas das escolas.

NÍVEIS

 Iniciante     Intermediário (B1) 
 Elementar (A1)  Intermediário Superior (B2)    
 Pré-Intermediário (A2)  Avançado (C1/C2)

CURSOS GERAIS pág. 8

Geral 20 

Intensivo 24 

Intensivo 30  

Tarde 10    

Cursos Plus 

Aulas Individuais 

MUNDO DO TRABALHO pág. 10

Inglês para Negócios pág. 10 

Inglês para Fins Específicos pág. 10 

Para Professores 

Inglês e Estágio pág. 11

CURSOS ACADÊMICOS pág. 12

Ano Escolar Internacional (ISY) pág. 12  

Cursos Preparatórios para Exames pág. 14

Cambridge English Language Assessment: FCE, CAE, CPE 

Preparação para IELTS, TOEFL iBT, TOEIC 

Inglês Acadêmico pág. 15 

A-level pág. 16 

Serviço de Ingresso à Universidade pág. 17

EXPERIÊNCIAS pág. 18

Inglês com Aventura 

Clube + de 40 

Arte, Arquitetura, História e Cultura 

Alimentos e Bebidas 

Futebol     

Música 

CURSOS PREMIUM pág. 20

Aulas Individuais    

Compacto de 9 Dias  

CURSOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES pág. 38

Inglês para Crianças e Adolescentes pág. 45 

Programa Familiar pág. 45  

The Regent’s Park

Camden

Abbey
Road

British
Museum

Oxford Circus

A5205

A400

A501

A501

London
Hampstead

London
Central

INGLÊS NA INGLATERRA Londres-Hampstead

Londres-Hampstead
www.lsi.edu/hampstead

O arborizado e pitoresco bairro de Hampstead é um dos 
segredos mais bem guardados de Londres. Lar de muitos 
artistas, escritores e celebridades, está localizado a 
menos de cinco quilômetros do centro de Londres.
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Brighton
www.lsi.edu/brighton

Brighton é uma cidade vibrante, situada entre o mar e as 
encantadoras montanhas de Sussex. Muitas vezes chamada 
de Londres À Beira Mar, Brighton se orgulha de suas duas 
universidades e de abrigar os maiores festivais de comédia 
e artes do Reino Unido.

Localização
Está localizada a apenas 50 minutos de trem  
de Londres, 5 minutos a pé da praia e da  
estação ferroviária Hove. Lojas, cafés, pubs, 
restaurantes e um centro de lazer ficam todos  
nas proximidades.

A Escola
A escola ocupa um edifício vitoriano em uma 
rua agradável e arborizada da cidade de Hove, 
tratando-se de um espaço residencial exclusivo 
de Brighton próximo da praia e rodeado por 
agradáveis cafés e restaurantes. Nossas nove 
salas de aula estão bem equipadas e foram 
recentemente remodeladas, compostas por uma 
sala de informática e um centro de testes de 
exames Cambridge. O belo jardim murado e suas 
mesas para piquenique são áreas essenciais para 
relaxar ou encontrar amigos.  

O Estilo de Vida
O programa social inclui festas, churrascos, 
noites de jogos, discotecas e viagens com 
duração de um dia ou de um fim de semana 
para Londres e outros lugares do Reino Unido e 
Europa. Atividades como golfe e passeios a cavalo 
também podem ser organizadas.

Cursos na LSI Brighton
Para uma descrição detalhada dos cursos, siga as 
referências relevantes da página abaixo. Todas as 
informações referentes a preços e datas encontram-
se na seção destacável nas páginas das escolas. 

NÍVEIS

 Iniciante     Intermediário (B1) 
 Elementar (A1)  Intermediário Superior (B2)    
 Pré-Intermediário (A2)  Avançado (C1/C2)

CURSOS GERAIS pág. 8

Geral 20 
Intensivo 24 
Intensivo 30 
Tarde 10 

Cursos Plus 

Aulas Individuais 

MUNDO DO TRABALHO pág. 10

Inglês para Negócios pág. 10 

Inglês e Estágio pág. 11

CURSOS ACADÊMICOS pág. 12

Ano Escolar Internacional (ISY) pág. 12  

Cursos Preparatórios para Exames pág. 14

Cambridge English Language Assessment: FCE 

Preparação para IELTS, TOEFL iBT, TOEIC 

Inglês Acadêmico pág. 15 

Serviço de Ingresso à Universidade pág. 17

EXPERIÊNCIAS pág. 18

Inglês com Aventura  

Clube + de 40  

Arte, Arquitetura, História e Cultura  

CURSOS PREMIUM pág. 20

Aulas Individuais  

Compacto de 9 Dias 

CURSOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES pág. 38

Inglês para Crianças e Adolescentes pág. 44 

Programa Familiar pág. 45 

“Eu adoro a LSI Brighton! As pessoas são extremamente agradáveis e estou aprendendo muito. Brighton agora é minha segunda casa e a família que me hospeda é muito hospitaleira e atenciosa. Vou ter saudade de tudo daqui!”
MARIA CAMILA OVIEDO, COLÔMBIA

Brighton INGLÊS NA INGLATERRA
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Cambridge
www.lsi.edu/cambridge

Famosa por sua universidade, Cambridge também é uma 
cidade agitada com diversas opções a oferecer para os 
estudantes estrangeiros. Rica em museus, galerias de arte, 
restaurantes e lojas independentes, Cambridge é o local ideal 
para estudar.

Localização
Assim como a arquitetura surpreendente e os 
belos jardins das faculdades que compõem a 
Universidade, Cambridge conta com uma riqueza 
de atrações históricas e culturais. Além de 
sua história e tradição, a cidade também é um 
destino dinâmico e vibrante, com um mercado 
movimentado e uma badalada vida noturna, 
repleta de bares, restaurantes sofisticados, casas 
noturnas, teatros e comédia ao vivo. A escola está 
perfeitamente localizada em uma área residencial 
tranquila, conveniente para ir à estação de trem e 
para o centro da cidade. 

A Escola
A escola está localizada em um edifício vitoriano 
com 12 salas de aula totalmente equipadas, salas 
para aulas individuais, uma sala de informática 
para os alunos e um grande e belo jardim. 
Durante os intervalos, os alunos podem relaxar e 
socializar ao ar livre, no terraço construído para 
esse propósito, ou no grande jardim de inverno, o 
lugar perfeito para almoçar, assistir TV ou mesmo 
testar suas habilidades de tênis no Wii.

O Estilo de Vida
O programa social inclui churrascos, discotecas 
e esportes. Nos fins de semana, são oferecidas 
excursões para Londres, Stonehenge e Stratford-
upon-Avon (cidade natal de Shakespeare). Também 
organizamos viagens para lugares mais distantes, 
como Escócia ou França.

Cursos na LSI Cambridge

Para uma descrição detalhada dos cursos, siga as 
referências relevantes da página abaixo. Todas as 
informações referentes a preços e datas encontram-
se na seção destacável nas páginas das escolas. 

NÍVEIS

 Iniciante     Intermediário (B1) 
 Elementar (A1)  Intermediário Superior (B2)    
 Pré-Intermediário (A2)  Avançado (C1/C2)

CURSOS GERAIS pág. 8

Geral 20 

Intensivo 24 

Intensivo 30 

Tarde 10 

Cursos Plus 

Aulas Individuais 

MUNDO DO TRABALHO pág. 10

Inglês para Negócios pág. 10 

Inglês para Fins Específicos pág. 10 

Para Professores 

Inglês e Estágio pág. 11

CURSOS ACADÊMICOS pág. 12

Ano Escolar Internacional (ISY) pág. 12   

Cursos Preparatórios para Exames pág. 14

Cambridge English Language Assessment: FCE, CAE   

Preparação para IELTS, TOEFL iBT, TOEIC 

Inglês Acadêmico pág. 15 

Serviço de Ingresso à Universidade pág. 17

EXPERIÊNCIAS pág. 18

Inglês com Aventura   

Clube + de 40 

Arte, Arquitetura, História e Cultura 

Golfe  

CURSOS PREMIUM pág. 20

Aulas Individuais  

Compacto de 9 Dias 

Minigrupo* 

* O nível pré-intermediário também está disponível. Entre em contato com a 
escola para obter mais informações.

CURSOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES pág. 38

Inglês para Crianças e Adolescentes pág. 44 

Programa Familiar pág. 45 

CambridgeINGLÊS NA INGLATERRA
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Nova York
www.lsi.edu/ny

Nova York é o maior centro comercial e cultural dos Estados 
Unidos. É reconhecida pelo seu papel importante e pela sua 
longa tradição na história americana. De comércio a política, 
de balé a eventos esportivos, a “Big Apple” tem de tudo.

Localização
Localizada em um edifício recentemente renovado 
e em estilo renascentista, projetado pelos 
arquitetos que criaram o Grand Central Terminal, 
a LSI Nova York fica no coração do histórico  
bairro financeiro, a apenas alguns quarteirões  
da Wall Street, da Bolsa de Nova York, do 
Memorial Nacional de 11 de setembro e do One 
World Trade Center.

A Escola
Instalações inovadoras que incluem um 
laboratório de informática, sala dos alunos, sala 
de reunião executiva e acesso Wi-Fi gratuito, as 
salas de aula modernas, iluminadas e arejadas 
oferecem uma vista impressionante do Battery 
Park e do rio Hudson.

O Estilo de Vida
Nova York não dorme e é repleta de agito 24 
horas por dia, com excelentes restaurantes, 
museus e marcos históricos como a Estátua  
da Liberdade e o Empire State Building.  
As possibilidades culturais e de entretenimento 
são ilimitadas, e isto é refletido no nosso variado 
programa social.

Cursos na LSI Nova York
Para uma descrição detalhada dos cursos, siga as 
referências relevantes da página abaixo. Todas as 
informações referentes a preços e datas encontram-
se na seção destacável nas páginas das escolas.

NÍVEIS

 Iniciante     Intermediário (B1) 
 Elementar (A1)  Intermediário Superior (B2)    
 Pré-Intermediário (A2)  Avançado (C1/C2)

CURSOS GERAIS pág. 8

Geral 20 

Intensivo 25 

Intensivo 30 

Tarde 10 (máx. 12 sem.) 

Cursos Plus 

Aulas Individuais 

MUNDO DO TRABALHO pág. 10

Inglês para Negócios pág. 10 

Inglês para Fins Específicos pág. 10 

Para Professores 

CURSOS ACADÊMICOS pág. 12

Ano Escolar Internacional (ISY) pág. 12   

Cursos Preparatórios para Exames pág. 14

Cambridge English Language Assessment: FCE, CAE 

Preparação para TOEFL iBT 

Inglês Acadêmico pág. 15 

GMAT e SAT pág. 15 

Serviço de Ingresso à Universidade pág. 17

EXPERIÊNCIAS pág. 18

Inglês com Aventura 

Clube + de 40  

Arte, Arquitetura, História e Cultura   

Caminhadas Urbanas    

CURSOS PREMIUM pág. 20

Aulas Individuais  

Minigrupo*  

* O nível pré-intermediário também está disponível. Entre em contato com a 
escola para obter mais informações.

CURSOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES pág. 38

Inglês para Crianças e Adolescentes pág. 42  

Programa Familiar pág. 45  
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“Gosto de estudar na LSI Nova York 

porque é possível interagir com amigos 

de todas as partes do mundo e pratico 

meu inglês o tempo todo. Acho que a 

metodologia e os professores  

são excelentes.”

TAMMY CAMPOS DI CALAFIORI  

ATRIZ, BRASIL

INGLÊS NOS EUANova York
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Boston
www.lsi.edu/boston

Boston está pitorescamente localizada entre as 
águas do Rio Charles e o porto de Boston, na costa de 
Massachusetts. Reúne uma história rica com uma 
aparência moderna, o que a torna uma das grandes 
cidades americanas. 

INGLÊS NOS EUA Boston

Localização
Reconhecida como um centro cultural e 
educacional, é também um lugar de grande 
beleza natural onde as cores do outono da Nova 
Inglaterra são de tirar o fôlego. A LSI Boston 
está situada em uma área comercial, ao lado da 
Chinatown, dos teatros e do centro financeiro. 

A Escola
Muitas das nossas salas de aula apresentam 
paredes com tijolos à vista, detalhe típico da 
arquitetura local. Os alunos têm acesso a uma 
sala de informática e uma sala de estar grande.

O Estilo de Vida
As atividades sociais incluem viagens a museus, 
caminhadas históricas, jogos de beisebol e 
viagens nos fins de semana para Nova York.

Cursos na LSI Boston
Para uma descrição detalhada dos cursos, siga as 
referências relevantes da página abaixo. Todas as 
informações referentes a preços e datas encontram-
se na seção destacável nas páginas das escolas.

NÍVEIS

 Iniciante     Intermediário (B1) 
 Elementar (A1)  Intermediário Superior (B2)    
 Pré-Intermediário (A2)  Avançado (C1/C2)

CURSOS GERAIS pág. 8

Geral 20 

Intensivo 25 

Intensivo 30 

Tarde 10 (máx. 12 sem.) 

Cursos Plus 

Aulas Individuais 

MUNDO DO TRABALHO pág. 10

Inglês para Negócios pág. 10 

Inglês para Fins Específicos pág. 10 

Para Professores 

CURSOS ACADÊMICOS pág. 12

Ano Escolar Internacional (ISY) pág. 12  

Cursos Preparatórios para Exames pág. 14

Cambridge English Language Assessment: FCE, CAE 

Preparação para TOEFL iBT 

Inglês Acadêmico pág. 15 

GMAT e SAT pág. 15 

Serviço de Ingresso à Universidade pág. 17

EXPERIÊNCIAS pág. 18

Inglês com Aventura 

Clube + de 40 

Arte, Arquitetura, História e Cultura 

CURSOS PREMIUM pág. 20

Aulas Individuais  

Compacto de 9 Dias 

Minigrupo*  

* O nível pré-intermediário também está disponível. Entre em contato com a 
escola para obter mais informações.

CURSOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES pág. 38

Inglês para Crianças e Adolescentes pág. 42 

Programa Familiar pág. 45 
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San Diego
www.lsi.edu/sd

San Diego, frequentemente chamada de “A Mais Bela Cidade 
Americana”, fica localizada no extremo sul da Califórnia, 
numa linda baía natural que cobre 100 km da Costa Pacífica 
entre Los Angeles e México.

Localização
A LSI San Diego está localizada em um prédio 
moderno no coração da cidade, próxima a lojas e 
comércio e com fácil acesso a atrações turísticas, 
como o Zoológico de San Diego, o bairro de 
Gaslamp, o Parque Balboa e a Baía de San Diego.

A Escola
A escola ocupa três andares de uma instalação 
bastante requintada, incluindo: 20 salas de 
aula totalmente equipadas; uma ampla sala 
comunitária confortável e composta por uma 
biblioteca onde os estudantes podem se reunir 
para socializar; um grande refeitório com 
máquinas de venda automática, geladeira e 
microondas para que os alunos possam preparar 
o almoço e relaxar com outros estudantes. 
Também é disponibilizado um laboratório de 
informática para cursos e preparações para 
exames feitas em computador.

O Estilo de Vida
O clima é fantástico e o fácil acesso a praias, 
ilhas, montanhas e desertos indica que opções  
de entretenimento não faltam em San Diego.  
As atividades sociais incluem festas na praia, 
surfe, esportes aquáticos e até mesmo esqui na 
neve e viagens organizadas a Los Angeles, Las 
Vegas e México.

Cursos na LSI San Diego
Para uma descrição detalhada dos cursos, siga as 
referências relevantes da página abaixo. Todas as 
informações referentes a preços e datas encontram-
se na seção destacável nas páginas das escolas.

NÍVEIS

 Iniciante     Intermediário (B1) 
 Elementar (A1)  Intermediário Superior (B2)    
 Pré-Intermediário (A2)  Avançado (C1/C2)

CURSOS GERAIS pág. 8

Geral 20   

Intensivo 25 

Intensivo 30 

Tarde 10 (máx. 12 sem.) 

Cursos Plus 

Aulas Individuais 

MUNDO DO TRABALHO pág. 10

Inglês para Negócios pág. 10 

Inglês para Fins Específicos pág. 10 

Para Professores 

CURSOS ACADÊMICOS pág. 12

Ano Escolar Internacional (ISY) pág. 12    

Cursos Preparatórios para Exames pág. 14

Cambridge English Language Assessment: FCE, CAE, CPE 

Preparação para IELTS, TOEFL iBT 

Inglês Acadêmico pág. 15 

GMAT e SAT pág. 15 

Serviço de Ingresso à Universidade pág. 17

EXPERIÊNCIAS pág. 18

Inglês com Aventura 

Clube + de 40  

Alimentos e Bebidas 

Surfe 

Tecnologia 

Caminhadas Urbanas 

CURSOS PREMIUM pág. 20

Aulas Individuais  

Compacto de 9 Dias 

Minigrupo* 

* O nível pré-intermediário também está disponível. Entre em contato com a 
escola para obter mais informações.

CURSOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES pág. 38

Inglês para Crianças e Adolescentes pág. 43 

Programa Familiar pág. 45  

“Adoro os professores e as aulas.  Os funcionários são muito gentis.  Fiz muitos amigos de diversos países e recomendo esta escola. Tenho certeza de que você vai adorar a LSI San  Diego.”
NOE CALDERON, MÉXICO

San Diego INGLÊS NOS EUA
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São Francisco/Berkeley
www.lsi.edu/berkeley

Localizada do outro lado da baía de São Francisco, 
Berkeley é uma cidade estudantil vibrante, com foco no 
campus da Universidade da Califórnia e repleta de cafés, 
lojas e vida noturna. 

Localização
Uma cidade charmosa e relaxante, Berkeley 
também oferece ao visitante fácil acesso a 
todas as atrações de São Francisco e à área da 
baía. A escola está localizada em um prédio de 
dois andares no centro de Berkeley, a minutos 
da estação e do campus da Universidade da 
Califórnia em Berkeley.

A Escola
A escola está localizada em um edifício moderno, 
com um grande átrio de vidro, composta por 
áreas comuns internas e externas. Há uma sala 
de informática e uma sala dos alunos com acesso 
gratuito à Internet, cozinha, biblioteca e sala de 
estudos. A LSI Berkeley é também um centro 
oficial do teste TOEIC, de modo que é possível 
realizar o exame na escola.

O Estilo de Vida
A LSI Berkeley organiza um programa social 
variado e agitado que permite o máximo proveito 
de tudo que Berkeley, São Francisco e o resto do 
norte da Califórnia têm a oferecer. A área da Baía 
conta com diversas atrações turísticas, como a 
ponte Golden Gate, Fisherman’s Wharf e a ilha 
de Alcatraz. Também são organizadas visitas a 
lugares como o Wine Country e a Península  
de Monterey.

Cursos na LSI São Francisco/Berkeley
Para uma descrição detalhada dos cursos, siga as 
referências relevantes da página abaixo. Todas as 
informações referentes a preços e datas encontram-
se na seção destacável nas páginas das escolas. 

NÍVEIS

 Iniciante     Intermediário (B1) 
 Elementar (A1)  Intermediário Superior (B2)    
 Pré-Intermediário (A2)  Avançado (C1/C2)

CURSOS GERAIS pág. 8

Geral 20  

Intensivo 25 

Intensivo 30 

Tarde 10 (máx. 12 sem.) 

Cursos Plus 

Aulas Individuais 

MUNDO DO TRABALHO pág. 10

Inglês para Negócios pág. 10 

Inglês para Fins Específicos pág. 10 

Para Professores 

CURSOS ACADÊMICOS pág. 12

Ano Escolar Internacional (ISY) pág. 12  

Cursos Preparatórios para Exames pág. 14

Cambridge English Language Assessment: FCE, CAE 

Preparação para TOEFL iBT 

Inglês Acadêmico pág. 15 

GMAT e SAT pág. 15 

Serviço de Ingresso à Universidade pág. 17

EXPERIÊNCIAS pág. 18

Inglês com Aventura 

Clube + de 40 

Arte, Arquitetura, História e Cultura 

Degustação de Vinhos 

CURSOS PREMIUM pág. 20

Aulas Individuais  

Compacto de 9 Dias 

Minigrupo*  

* O nível pré-intermediário também está disponível. Entre em contato com a 
escola para obter mais informações.

CURSOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES pág. 38

Inglês para Crianças e Adolescentes pág. 43 

Programa Familiar pág. 45 
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São Francisco/BerkeleyINGLÊS NOS EUA
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Toronto
www.lsi.edu/toronto

Toronto é a maior cidade do Canadá e também o maior 
centro comercial e cultural.Se você aprecia esportes, é 
fã de hip hop ou um amante de ópera, Toronto dispõe de 
inúmeras oportunidades para você aproveitar.

Localização
Do topo da CN Tower à orla do Lago Ontário, 
essa cidade diversificada e cosmopolita oferece 
inúmeras possibilidades para qualquer um que 
queira aprender inglês no Canadá. Situada em 
Rosedale, uma das áreas residenciais mais 
bonitas desta cidade, a LSI Toronto conta com a 
localização ideal para o proveito de tudo que a 
região oferece.

A Escola
A escola ocupa o 2° e o 3° andar de um prédio 
distinto e moderno e disponibiliza um pátio aberto, 
sala de estar, cozinha e sala de informática para 
os alunos. 

O Estilo de Vida
As atividades sociais da LSI Toronto incluem 
piqueniques no verão, patinação no gelo durante 
o inverno e viagens durante o ano todo para as 
Cataratas do Niagara, marcos históricos e belos 
parques naturais.

Cursos na LSI Toronto
Para uma descrição detalhada dos cursos, siga as 
referências relevantes da página abaixo. Todas as 
informações referentes a preços e datas encontram-
se na seção destacável nas páginas das escolas. 

NÍVEIS

 Iniciante     Intermediário (B1) 
 Elementar (A1)  Intermediário Superior (B2)    
 Pré-Intermediário (A2)  Avançado (C1/C2)

CURSOS GERAIS pág. 8

Geral 20   

Intensivo 25   

Intensivo 30 

Tarde 10 

Cursos Plus 

Aulas Individuais 

MUNDO DO TRABALHO pág. 10

Inglês para Negócios pág. 10 

CURSOS ACADÊMICOS pág. 12

Ano Escolar Internacional (ISY) pág. 12    

Cursos Preparatórios para Exames pág. 14

Cambridge English Language Assessment: FCE, CAE 

Preparação para TOEFL iBT, TOEIC, IELTS 

Inglês Acadêmico pág. 15 

Serviço de Ingresso à Universidade pág. 17

EXPERIÊNCIAS pág. 18

Inglês com Aventura  

Clube + de 40 

Tênis   

Caminhadas Urbanas  

CURSOS PREMIUM pág. 20

Aulas Individuais  

Compacto de 9 Dias 

Minigrupo*  

* O nível pré-intermediário também está disponível. Entre em contato com a 
escola para obter mais informações.

CURSOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES pág. 38

Inglês para Crianças e Adolescentes pág. 41 

Programa Familiar pág. 45 

Downtown Toronto

Toronto INGLÊS NO CANADÁ
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Vancouver
www.lsi.edu/vancouver

A cidade portuária de Vancouver é simplesmente conhecida 
como uma das cidades mais espetaculares do mundo.  
Situada entre as montanhas litorâneas, seus picos cobertos 
de neve e o Oceano Pacífico, Vancouver é uma cidade de 
beleza natural incomparável. 

Localização
A escola fica próxima de pontos de ônibus, ônibus 
fluvial e do Skytrain, que oferecem acesso às 
principais atrações da cidade. 

A Escola
A LSI Vancouver está localizada no primeiro 
andar de um complexo de escritórios no centro da 
cidade. A escola oferece uma sala de informática 
com acesso à Internet, materiais de estudo 
independente em multimídia e cozinha.

O Estilo de Vida
O programa social inclui passeios a restaurantes 
e cafés dos quais Vancouver se orgulha. Outras 
atividades incluem dias na praia, grandes 
eventos esportivos com as equipes profissionais 
de Vancouver e viagens nos fins de semana a 
Victoria, Montanhas Rochosas e Whistler.

Cursos na LSI Vancouver
Para uma descrição detalhada dos cursos, siga as 
referências relevantes da página abaixo. Todas as 
informações referentes a preços e datas encontram-
se na seção destacável nas páginas das escolas.

NÍVEIS

 Iniciante     Intermediário (B1) 
 Elementar (A1)  Intermediário Superior (B2)    
 Pré-Intermediário (A2)  Avançado (C1/C2)

CURSOS GERAIS pág. 8

Geral 20 

Intensivo 25 

Intensivo 30 

Tarde 10 

Cursos Plus 

Aulas Individuais 

MUNDO DO TRABALHO pág. 10

Inglês para Negócios pág. 10 

CURSOS ACADÊMICOS pág. 12

Ano Escolar Internacional (ISY) pág. 12 

Cursos Preparatórios para Exames pág. 14

Cambridge English Language Assessment: FCE, CAE 

Preparação para IELTS, TOEFL iBT, TOEIC 

Inglês Acadêmico pág. 15 

Serviço de Ingresso à Universidade pág. 17

EXPERIÊNCIAS pág. 18

Inglês com Aventura 

Clube + de 40 

Caminhadas na Floresta 

Golfe 

Hóquei no Gelo 

CURSOS PREMIUM pág. 20

Aulas Individuais  

Compacto de 9 Dias 

Minigrupo*  

* O nível pré-intermediário também está disponível. Entre em contato com a 
escola para obter mais informações.

CURSOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES pág. 38

Inglês para Crianças e Adolescentes pág. 41 

Programa Familiar pág. 45 

Burrard St BC
99

BC
99

How
e S

t Se
ym

ou
r S

t

Gran
vil

le 
Str

ee
t

Nelson St
Davie St

Pacific StMaritime
Museum

Granville
Island

False Creek

"Meus 5 meses na LSI realmente valeram 

a pena. Gostei particularmente  

do método de ensino e dos temas 

abordados durante as aulas.  

Jamais me esquecerei dos amigos que conheci 

e da experiência adquirida na LSI".

MAELYS VESIR, NOVA CALEDÔNIA

INGLÊS NO CANADÁ
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Auckland
www.lsi.edu/auckland
Auckland, a porta de entrada da Nova Zelândia, é uma cidade 
incomparável e que, por ter duas baías, é muito famosa pelos 
seus barcos à vela. Auckland é composta por uma mistura 
multicultural de povos, vistas espetaculares e um cenário 
maravilhoso, o que a torna uma das cidades mais agradáveis 
e interessantes do mundo. 

Localização
A LSI Auckland está localizada no centro da 
cidade, próxima a cafés e restaurantes, e possui 
salas de aula claras e arejadas, com vista 
para as palmeiras do Myers Park. Há acesso a 
excelentes meios de transporte público e lojas de 
conveniência a alguns minutos a pé.

A Escola
As instalações contam com salas de aula, acesso 
sem fio à Internet e computadores para uso 
dos alunos. Temos uma média de 17 diferentes 
nacionalidades entre os nossos alunos.

O Estilo de Vida
Auckland é o coração financeiro e cultural da 
Nova Zelândia e, como tal, tem muito a oferecer 
ao visitante, de compras a exposições de arte 
Polinésia e Maori. O programa social é excelente 
e conta com um time de futebol da LSI e 
diversas recreações, como paraquedismo, esqui, 
degustação de vinhos e caminhadas nas matas da 
Nova Zelândia.

Cursos na LSI Auckland
Para uma descrição detalhada dos cursos, siga as 
referências relevantes da página abaixo. Todas as 
informações referentes a preços e datas encontram-
se na seção destacável nas páginas das escolas. 

NÍVEIS

 Iniciante     Intermediário (B1) 
 Elementar (A1)  Intermediário Superior (B2)    
 Pré-Intermediário (A2)  Avançado (C1/C2)

CURSOS GERAIS pág. 8

Geral 20 (máx. 12 sem.) 

Intensivo 24 

Intensivo 30 

Tarde 10 (máx. 12 sem.) 

Cursos Plus 

Aulas Individuais 

MUNDO DO TRABALHO pág. 10

Inglês para Negócios pág. 10 

Inglês para Fins Específicos pág. 10 

Para Pilotos 

Para Enfermagem 

Para Professores 

Inglês e Estágio pág. 11

CURSOS ACADÊMICOS pág. 12

Ano Escolar Internacional (ISY) pág. 12    

Cursos Preparatórios para Exames pág. 14

Cambridge English Language Assessment:   
FCE, CAE, CPE, BEC Vantage 

Preparação para IELTS, TOEFL iBT e TOEIC 

Inglês Acadêmico pág. 15 

Serviço de Ingresso à Universidade pág. 17

EXPERIÊNCIAS pág. 18

Inglês com Aventura  

Clube + de 40 

Adrenalina 

Arte, Arquitetura, História e Cultura 

Treinamento de Barista    

Golfe 

Surfe  

Caminhadas Urbanas    

Degustação de Vinhos   

CURSOS PREMIUM pág. 20

Aulas Individuais     

Minigrupo*  

* O nível pré-intermediário também está disponível. Entre em contato com a 
escola para obter mais informações.

Auckland

Sky
Tower

INGLÊS NA NOVA ZELÂNDIA
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Brisbane
www.lsi.edu/brisbane
A Austrália é um dos países mais interessantes do mundo. 
Oferece paisagens maravilhosas, uma fantástica cozinha, um 
modo descontraído de viver e uma rica diversidade cultural. 
Brisbane, a capital de Queensland, está localizada às margens 
do rio Brisbane e é caracterizada por um ótimo clima durante 
todo o ano.

Localização
A LSI Brisbane está localizada em um prédio 
considerado patrimônio cultural, no centro da 
cidade, próximo a lojas, restaurantes e  
transporte público. 

A Escola
A LSI Brisbane é totalmente equipada com 
ar-condicionado, cozinha, sala de informática e 
acesso gratuito sem fio à Internet. Há parques e 
bibliotecas a 5 minutos de caminhada da escola. 

O Estilo de Vida
Caminhe para o shopping da Queen Street, o 
Jardim Botânico, aproveite o parque ou aprecie 
um café. Ande por 20 minutos em direção à área 
cultural de South Bank, com museus, galerias e a 
praia de South Bank. Há também praias, florestas 
tropicais, parques com animais e cenários 
turísticos a uma hora de viagem.

O programa social engloba tudo o que este estado 
australiano tem de melhor e inclui passeios, 
esportes e excursões nos fins de semana. 

Cursos na LSI Brisbane
Para uma descrição detalhada dos cursos, siga as 
referências relevantes da página abaixo. Todas as 
informações referentes a preços e datas encontram-
se na seção destacável nas páginas das escolas. 

NÍVEIS

 Iniciante     Intermediário (B1) 
 Elementar (A1)  Intermediário Superior (B2)    
 Pré-Intermediário (A2)  Avançado (C1/C2)

CURSOS GERAIS pág. 8

Geral 20 (máx. 17 sem.) 

Intensivo 24*  

Intensivo 30*  

Tarde 10 (máx. 17 sem.) 

Cursos Plus 

Aulas Individuais 

MUNDO DO TRABALHO pág. 10

Inglês para Negócios pág. 10 

Inglês e Estágio pág. 11

CURSOS ACADÊMICOS pág. 12

Ano Escolar Internacional (ISY)* pág. 12  

Cursos Preparatórios para Exames pág. 14

Cambridge English Language Assessment: 
FCE, CAE*  

Preparação para IELTS*, TOEFL iBT 

Inglês Acadêmico pág. 15 

Serviço de Ingresso à Universidade pág. 17

*  Os cursos a seguir são oferecidos aos portadores de visto de estudante 
como parte de seu curso de estudo principal

EXPERIÊNCIAS pág. 18

Inglês com Aventura 

Clube + de 40 

Arte, Arquitetura, História e Cultura 

Treinamento de Barista 

Dança  

CURSOS PREMIUM pág. 20

Aulas Individuais  

“Esta é a minha segunda vez na LSI Brisbane.  Eu voltei porque a escola é muito boa,  tanto os professores quanto os funcionários  são maravilhosos.”
OLGA LUCIA MORENO RAMOS, COLÔMBIA

BrisbaneINGLÊS NA AUSTRÁLIA

Instituição registrada: Estudos linguísticos 
International Australia Pty Ltd. 
ABN: 46 050 405 877. CRICOS 
Número do provedor: 01678A
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Instituto Privado de Ensino 
Superior de Paris

36  

Paris
www.lsi.edu/paris

Paris, a capital romântica da França, tem sido o centro político 
e econômico do país há mais de 1000 anos. A cidade oferece 
inúmeras atrações, desde o esplendor religioso de Notre Dame 
às maravilhas arquitetônicas da Torre Eiffel.

Localização
Situada no coração histórico da cidade, a LSI Paris 
está localizada ao lado do Centre Pompidou e 
próxima à Notre Dame de Paris e aos sofisticados 
bairros boêmios de Marais e Les Halles. A escola 
oferece fácil acesso ao metrô.

A Escola
Nossa escola personalizada dispõe de salas de 
aula iluminadas e totalmente equipadas, salas 
para aulas individuais e sala de informática 
com acesso sem fio à Internet. A ampla sala 
comunitária estudantil inclui máquinas de 
venda automática e de café, uma cozinha bem 
equipada e uma área de estar confortável, onde 
os estudantes podem relaxar durante o almoço e 
socializar com os amigos.

O Estilo de Vida
O programa social tira proveito de todas as 
diversas atrações que Paris tem para oferecer. 
Organizamos também excursões para Versailles e 
outros lugares da França.

Cursos na LSI Paris
Para uma descrição detalhada dos cursos, siga as 
referências relevantes da página abaixo. Todas as 
informações referentes a preços e datas encontram-
se na seção destacável nas páginas das escolas. 

NÍVEIS

 Iniciante     Intermediário (B1) 
 Elementar (A1)  Intermediário Superior (B2)    
 Pré-Intermediário (A2)  Avançado (C1/C2)

CURSOS GERAIS pág. 8

Geral 20  

Intensivo 30  

Tarde 10 

Cursos Plus 

Aulas Individuais 

CURSOS ACADÊMICOS pág. 12

Ano Escolar Internacional (ISY) pág. 12    

Cursos Preparatórios para Exames pág. 14

Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) 

Test D’Evaluation de Français (TEF) 

Diplômes de la Chambre de Commerce  
et d’industrie de Paris (CCIP) pág. 14 

Français professionnel – 2 Níveis (A2 ou B1) 

Français professionnel médical (B2) 

Français professionnel secrétariat (B1) 

Français professionnel affaires (B2) 

Français professionnel du tourisme et hôtellerie (B1 ou B2) 

EXPERIÊNCIAS pág. 18

Francês com Aventura 

Culinária 

História da Arte 

CURSOS PREMIUM pág. 20

Aulas Individuais 

Compacto de 9 Dias 

FRANCÊS NA FRANÇAParis
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Zurique
www.lsi.edu/zurich

Zurique oferece um vasto número de museus e teatros, 
bem como uma excelente casa de ópera. São oferecidas 
diversas opções aos fãs de esportes, como caminhadas, 
rafting, esqui, snowboarding e mountain biking, sendo tudo 
facilmente organizado.

Localização
A cidade de Zurique fica perfeitamente localizada 
no coração da Europa. O pitoresco centro 
histórico da cidade está situado nas margens do 
rio Limmat. Há mais de 500 bares e danceterias, 
bem como cafés ao ar livre e restaurantes que 
proporcionam o perfeito ponto de encontro para 
visitantes e residentes. Situada no popular distrito 
de Seefeld, a apenas cinco minutos do lago e 
próxima ao centro da cidade, a LSI Zurique é o 
ponto de partida ideal para a exploração desta 
variada e refinada cidade.

A Escola
A escola ocupa três andares de um edifício 
reformado da época de 1800, bem como possui 
nove salas de aula recentemente remodeladas, 
um moderno cyber café e um lounge para  
os estudantes.

O Estilo de Vida
Nossas variadas atividades incluem passeios de 
barco, festas escolares, noites de fondue, visitas 
à casa de ópera, a outras cidades suíças e aos 
Alpes, além de viagens de fim de semana a países 
vizinhos, como Áustria, França, Alemanha e Itália. 

Cursos na LSI Zurique
Para uma descrição detalhada dos cursos, siga as 
referências relevantes da página abaixo. Todas as 
informações referentes a preços e datas encontram-
se na seção destacável nas páginas das escolas. 

NÍVEIS

 Iniciante     Intermediário (B1) 
 Elementar (A1)  Intermediário Superior (B2)    
 Pré-Intermediário (A2)  Avançado (C1/C2)

CURSOS GERAIS pág. 8

Geral 20 

Intensivo 30 

Tarde 10 

Cursos Plus 

Aulas Individuais 

CURSOS ACADÊMICOS pág. 12

Ano Escolar Internacional (ISY) pág. 12 

Cursos Preparatórios para Exames pág. 14

Goethe-Zertifikat B1 (ZD) 

Goethe-Zertifikat B2 (GZ) 

EXPERIÊNCIAS pág. 18

Alemão com Aventura 

Clube + de 40 

Trilhas 

CURSOS PREMIUM pág. 20

Aulas Individuais  

Compacto de 9 Dias 

"Além de aulas dinâmicas e enriquecedoras
, a LSI de Zurique 

investe em um excelente programa de lazer. Os professores são 

muito gentis e transm
item um ensino totalmente renovado do 

idioma alemão!"

JAN BAJER, ESTUDANTE, REPÚBLICA TCHECA

ALEMÃO NA SUÍÇA Zurique

Quaibrüke
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Nossos cursos de 
idiomas para Crianças e 
Adolescentes são ideais 
para os todos os jovens que 
buscam desenvolver suas 
capacidades linguísticas 
enquanto se beneficiam 
de uma grande variedade 
de atividades culturais e 
sociais. Oferecemos este 
curso para grupos em todas 
as escolas LSI durante o ano 
todo. Admitimos estudantes 
individuais em nossas 
escolas no Reino Unido, EUA 
e Canadá tanto no verão 
quanto no inverno. Para obter 
mais informações, consulte 
nossas páginas de Escola 
para Crianças e Adolescentes 
(páginas 41–45).

Cursos para Crianças e Adolescentes
Por que a LSI?

•  Ótimas localizações com muitas opções para 
o aprendizado e aproveitamento de nossos 
alunos dentro e fora da sala de aula 

•  Professores experientes, qualificados para 
ensinar inglês como língua estrangeira e 
com experiência com crianças 

•   Método comunicativo de ensino que engloba 
situações reais e dinâmicas 

•   Os variados programas de atividades sociais 
incluem excursões culturais e esportivas que 
oferecem às crianças a oportunidade de 
interação com alunos de diferentes 
nacionalidades e aprendizado sobre o país 
que visitam e seus hábitos, ao mesmo tempo 
em que se divertem e fazem novos amigos

•  Monitores experientes e responsáveis por 
organizar e acompanhar todas as atividades 
sociais e passeios 

•  Passeios com duração de um dia realizados 
no fim de semana 

•  Supervisão e assistência social extensiva, 
oferecendo atenção e cuidado a cada 
aluno. Durante todo o programa os alunos 
são constantemente supervisionados por 
professores e funcionários

"Além de ser competente e amigável, meu professor foi essencial para a prática e aperfeiçoamento dos meus conhecimentos em inglês. Realmente me senti em casa. Vivi dias agradáveis e uma experiência da qual jamais me esquecerei. Recomendo a todos!"
MAITE ATAIDE ADAM

CURSOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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REINO UNIDO

Vancouver, Canadá

Toronto, Canadá Boston, EUA

Nova York, EUA

São Francisco/Berkeley

San Diego, EUA

Paris, França

Zurique, Suíça

Cambridge

Londres-Hampstead

Brighton

Auckland, Nova Zelândia

Brisbane, Austrália

Cursos para Crianças e Adolescentes

Escolas para Crianças e Adolescentes

Escolas para Crianças e Adolescentes Apenas para Grupos
Todos as escolas LSI oferecem cursos de idiomas durante o ano todo para 
crianças e adolescentes, direcionados a grupos fechados. Estude francês 
em Paris, alemão em Zurique ou inglês em Auckland: a escolha é sua.  

Todos os nossos cursos incluem aulas no período 
matutino, acomodação com pensão completa, 
atividades durante o período vespertino e 
excursões que duram o dia inteiro. Cada grupo 
precisa viajar com um líder de grupo.  
Verifique com cada uma das escolas para obter 
informações sobre faixas etárias, números 
mínimos de grupo e taxas descontadas/liberadas 
para líderes de grupo. 

Paris
Nossos cursos para Crianças e Adolescentes são 
oferecidos em nossas novíssimas instalações, 
localizadas no centro histórico e cultural de Paris. 
Oferecemos acomodação residencial próxima 
à escola. A LSI Paris exige um mínimo de 15 
alunos por grupo e o agendamento antecipado é 
aconselhável para efetuar a reserva da residência. 

Nossas atividades realizadas à tarde podem ser 
adaptadas, entretanto, as excursões populares 
incluem passeios de um dia para Disneyland 
Paris, Torre Eiffel e para a Cidade da Ciência e  
da Indústria.

Zurique
Os cursos para Crianças e Adolescentes são 
oferecidos em um edifício de época reformado, 
localizado na elegante área de Seefeld, em 
Zurique. Oferecemos acomodação residencial 
no albergue da juventude, localizado ao lado 
oposto ao lago. A LSI Zurique exige um mínimo 
de 6 alunos por grupo e a reserva antecipada é 
aconselhável para reservar a hospedagem. 

Contamos com uma seleção de atividades 
realizadas à tarde que são disponibilizadas, 
entretanto, as excursões populares incluem 
viagens para Uetliberg, Masoala Rain Forest 
e Rheinfall, também sendo oferecida a opção 
de explorar a cidade de bicicleta. Viagens com 
duração de um dia para o Europa Park podem ser 
organizadas no fim de semana.

Brisbane
Localizada no centro de Brisbane, nossa escola 
oferece um ambiente simpático e acolhedor para 
nossos jovens alunos. O centro aceita reservas 
de grupos compostos por 15 ou mais alunos, 
podendo organizar tanto uma estadia em casa de 
família quanto em um alojamento.

As atividades habituais no nosso curso para 
Crianças e Adolescentes incluem passeios 
ao zoológico, passeios de barco e visitas a 
museus, entretanto, a escola também é capaz de 
personalizar programas para grupos. 

Auckland
Situada no coração da cidade e ao lado do Parque 
Myers, nossa escola é um lugar iluminado e 
acolhedor para estudar. A escola aceita reservas 
de grupos compostos por 15 ou mais alunos.  
A acomodação é fornecida com um mínimo de 
dois alunos para cada família anfitriã. 

Exemplos de atividades e excursões incluem 
surfe no Muriwai, passeios a cavalo, passeios de 
barco, boliche com dez pinos e uma viagem para 
a icônica Sky Tower de Auckland.
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Inglês para Crianças e Adolescentes de 7 a 11 anos e de 12 a 17 anos* 

Toronto 

Domingo Seg.-feira Ter.-feira Qua.-feira Qui.-feira Sex.-feira Sábado
Dia de chegada ou 
tempo livre

Recepção e teste de 
avaliação

Gramática, vocabulário, pronúncia Viagem às Cataratas 
do Niágara

Intervalo

Apresentação e 
primeira aula

Projetos

Almoço

CN Tower Tarde de jogos e 
esportes

Visita à Casa Loma Zoológico de Toronto Tarde de jogos e 
esportes

Exemplo de semana de curso de Inglês para Crianças e Adolescentes na LSI Toronto

Exemplo de semana de curso de Inglês para Crianças e Adolescentes na LSI Vancouver
Domingo Seg.-feira Ter.-feira Qua.-feira Qui.-feira Sex.-feira Sábado
Dia de chegada ou 
tempo livre

Recepção, teste de 
nível e primeira aula 

Gramática, vocabulário, pronúncia Passeio a Whistler

Intervalo

Projetos

Almoço

Harbour Centre Patinação no gelo Aquário Tarde de jogos e 
esportes

Mundo da ciência

Localização 
Toronto é a maior cidade do Canadá, além de ser um dos 
lugares mais vibrantes e dinâmicos do país. A cidade 
orgulha-se de suas diversas atrações e por oferecer 
uma rica experiência de aprendizagem para os jovens 
estudantes, ao mesmo tempo em que continua sendo  
uma cidade excepcionalmente segura com excelentes 
meios de transporte público, lojas, restaurantes e cafés 
de nível internacional.

A Escola
Para adolescentes (12 a 17 anos), o curso é oferecido na 
nossa divertida, simpática e calorosa escola na charmosa 
área residencial de Rosedale, próxima ao centro da 
cidade. Para as crianças mais novas (7–11 anos), o curso 
acontece em um acampamento localizado a algumas 
estações da escola. O programa combina aulas de inglês 
pela manhã com atividades divertidas e excursões à 
tarde. Para crianças menores de 13 anos, um dos pais ou 
responsável deverá trazer e buscar a criança na escola  
ou acampamento.

Preços
Consulte a seção destacável nas páginas das escolas.

CURSO

• 20 aulas de 50 minutos por semana

• Níveis: Elementar ao Avançado

• Atividades à tarde e de fim de semana / excursões#

•  Pensão completa em quarto duplo em casa de família OU quarto 
individual em residência (apenas no verão)

• Máximo de 16 alunos por turma 

Datas de início
Inverno 2017: Todas as segundas-feiras† de 3 jan a 6 fev 
(curso concluído em 10 fev). Apenas para grupos. 
Verão 2017: Todas as segundas-feiras† de 4 jul a 8 ago 
(curso concluído em 11 ago). 
Inverno 2018: Todas as segundas-feiras† de 2 jan a 5 fev 
(curso concluído 9 fev). Apenas para grupos. 

O curso de inverno não está disponível para crianças de 
7 a 11 anos.

Inglês para Crianças e Adolescentes  de 12 a 17 anos* 

Vancouver
Localização 
Vancouver está localizada na costa oeste do Canadá.  
É a terceira maior cidade do Canadá e uma das mais 
seguras, bonitas e multiculturais do mundo. Localizada 
entre o Oceano Pacífico e as lindas Montanhas Costeiras, 
esta moderna e limpa cidade oferece uma rica variedade 
de atrações para pessoas de todas as idades.

A Escola
A LSI Vancouver é uma escola menor e atenciosa, que 
tem recebido alunos de todo o mundo desde 1993. Está 
localizada no centro da cidade, a apenas alguns minutos 
de excelentes lojas e restaurantes. Nosso programa de 
Inglês para Crianças e Adolescentes separa os alunos 
em pequenos grupos de idades similares para estudo 
em conjunto pela manhã e aproveitamento das variadas 
atividades à tarde.

Preços
Consulte a seção destacável nas páginas das escolas.

CURSO

• 20 aulas de 50 minutos por semana

• Níveis: Elementar ao Avançado

• Atividades à tarde e de fim de semana/excursões

•  Pensão completa em quarto duplo em casa de família

• Máximo de 16 alunos por turma 

Datas de início
Inverno 2017: Todas as segundas-feiras† de 3 jan a 6 fev 
(curso concluído em 10 fev). Apenas para grupos. 
Verão 2017: Todas as segundas-feiras† de 4 jul a 8 ago 
(curso concluído em 11 ago). 
Inverno 2018: Todas as segundas-feiras† de 2 jan a 5 fev 
(curso concluído em 9 fev). Apenas para grupos. 

Toronto/Vancouver

* Apenas acomodação em casa de família para crianças menores de 13 anos. Além disso, devem estar acompanhadas por um dos pais ou responsável na casa.
#Excursões de fim de semana incluídas apenas para adolescentes (12–17 anos).
†  Quando um feriado cair na segunda-feira, o curso terá início na terça-feira.
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Domingo Seg.-feira Ter.-feira Qua.-feira Qui.-feira Sex.-feira Sábado

Dia de chegada ou 
tempo livre

Recepção e teste de 
avaliação

Gramática, vocabulário, pronúncia Passeio para 
a Estátua da 
LiberdadeIntervalo

Apresentação e 
primeira aula

Projetos

Almoço

Passeio pelo centro 
da cidade

Museu de 
 
História Natural

Tarde de jogos e 
esportes

Edifício Empire State Central  
Park

Cruzeiro Circle Line Noite 
cinematográfica

Jogo de beisebol 
dos Yankees

Clube para 
todas as idades

Noite 
cinematográfica

Exemplo de semana no curso de Inglês para Crianças e Adolescentes da LSI Nova York

Exemplo de semana no curso de Inglês para Crianças e Adolescentes da LSI Boston
Domingo Seg.-feira Ter.-feira Qua.-feira Qui.-feira Sex.-feira Sábado

Dia de chegada ou 
tempo livre

Recepção e teste de 
avaliação

Gramática, vocabulário, pronúncia Visita ao New 
England Aquarium

Intervalo

Apresentação e 
primeira aula

Projetos

Almoço

Passeio pela cidade 
de Boston

Jogo de beisebol do 
Red Sox

Tarde de jogos e 
esportes

Compras na 
Newbury Street

Piquenique no 
parque Boston 
Common

Inglês para Crianças e Adolescentes  de 12 a 17 anos* 

Boston

Inglês para Crianças e Adolescentes  de 13 a 17 anos 

Nova York
Localização 
Nova York é realmente uma das cidades de maior 
destaque do mundo. As atrações mundialmente famosas, 
como Times Square, Estátua da Liberdade, Central Park e 
Museu Metropolitano de Arte, marcam apenas o início da 
garantia de uma experiência incrível nesta emocionante e 
inspiradora metrópole.

A Escola
O programa é oferecido no campus de uma faculdade 
particular localizada ao norte da cidade, a apenas 45 
minutos do centro de Manhattan. O curso combina aulas 
matutinas de inglês com atividades divertidas no período 
da tarde e nos fins de semana, reunindo o que há de 
melhor na Big Apple.

Preços
Consulte a seção destacável nas páginas das escolas.

CURSO

• 15 aulas por semana

• Níveis: Iniciante ao Intermediário Superior

• Atividades no período da tarde/excursões aos sábados

•  Pensão completa em casa de família (quarto compartilhado)

• Máximo de 16 alunos por turma 

Datas de início
Todas as segundas-feiras de 19 jun a 31 jul (curso 
concluído em 4 ago). 

Localização 
Uma das cidades mais antigas da América, Boston está 
localizada na costa do Atlântico, ao longo do rio Charles 
e Boston Harbour. Este centro cultural e educacional 
da Costa Leste oferece atrações como Freedom Trail e 
Quincy Marketplace. O Jardim Público de Boston, a rua 
Newbury Street, a Harvard Square e o estádio Fenway 
Park são apenas alguns dos famosos locais que podem 
ser visitados nesta bela e histórica cidade.

A Escola
Nossa escola em Boston está situada em uma área 
comercial, ao lado da Chinatown, dos teatros e do centro 
financeiro. O curso combina aulas matutinas de inglês 
com atividades divertidas no período da tarde e nos fins 
de semana, para que os alunos possam aproveitar tudo 
o que Boston tem a oferecer.

Preços
Consulte a seção destacável nas páginas das escolas.

CURSO

• 15 aulas por semana

• Níveis: Elementar ao Intermediário Superior 

• Atividades no período da tarde/excursões aos sábados 

•  Pensão completa em casa de família c/ quarto compartilhado#

• Máximo de 16 alunos por turma 

Datas de início
Todas as segundas-feiras de 3 jul a 24 jul (curso concluído 
em 28 jul). 

 *Crianças de 12 anos de idade são aceitas apenas em um grupo com acompanhante ou acompanhadas por seus pais
# Alojamento residencial pode estar disponível para grupos de alunos com idade acima de 13 anos que estejam acompanhados
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Inglês para Crianças e Adolescentes  de 7 a 11 anos* e de 12 a 17 anos#

San Diego 

Domingo Seg.-feira Ter.-feira Qua.-feira Qui.-feira Sex.-feira Sábado
Dia de chegada ou 
tempo livre

Recepção e teste de 
avaliação

Gramática, vocabulário, pronúncia Passeio para o 
Parque Balboa

Intervalo

Apresentação e 
primeira aula

Projetos

Almoço

Passeio pela cidade Zoológico de San 
Diego

Tarde de jogos e 
esportes

Old Town Mexican 
Village

Vôlei de praia

Exemplo de semana de curso de Inglês para Crianças e Adolescentes' na LSI San Diego

Localização 
San Diego é uma bela cidade costeira no Sul da Califórnia. 
Com um clima perfeito o ano todo, quilômetros de praias, 
montanhas de tirar o fôlego e desertos espetaculares 
com fácil acesso da cidade, San Diego é certamente um 
dos melhores destinos de férias dos EUA. A descontraída 
cidade é repleta de opções para ver e fazer, o que a 
tornam um dos lugares mais simpáticos e divertidos para 
crianças e adolescentes estudarem inglês nos EUA.

A Escola
O programa é oferecido na escola central da LSI.  
Para adolescentes (12 a 17 anos), o curso inclui aulas 
de inglês no período da manhã e uma variedade de 
atividades à tarde e aos finais de semana. Para crianças 
(7 a 11 anos), oferecemos aulas de inglês no período da 
manhã em turmas de competências mistas.

Preços
Consulte a seção destacável nas páginas das escolas.

CURSO

• 15 aulas por semana

• Níveis: Elementar ao Avançado

• Atividades no período da tarde/passeios semanais

•  Pensão completa em casa de família c/ quarto compartilhado 

•  Alunos de 7–11 anos apenas podem estudar se os pais ou 
responsáveis participarem do Programa para a Família (veja 
pág. 45)

• Máximo de 16 alunos por turma 

Datas de início
Inverno 2017: Todas as segundas-feiras† de 3 jan a 6 fev 
(curso concluído em 10 fev). 
Verão 2017: Todas as segundas-feiras de 26 jun a 31 jul 
(curso concluído em 4 ago). 
Inverno 2018: Todas as segundas-feiras† de 2 jan a 5 fev 
(curso concluído em 9 fev). 

Inglês para Crianças e Adolescentes  de 7 a 11 anos* e de 12 a 17 anos# 

São Francisco/Berkeley
Localização 
Berkeley é uma vibrante e simpática cidade universitária 
localizada ao leste da baía, a meia hora de transporte público 
de todas as maiores atrações de San Francisco e do resto 
da baía. A cidade é conhecida por sua animada comunidade 
artística, um cenário cultural florescente e seus grandes 
espaços verdes, como também por ser a morada da UC 
Berkeley, a principal universidade pública Norte-Americana.

A Escola
O curso é oferecido em nossa simpática e bem equipada 
escola no coração do centro da cidade, a um bloco do 
campus da universidade e próxima às ecléticas lojas da 
Telegraph Avenue. Para adolescentes (12 a 17 anos), 
o programa combina aulas de inglês pela manhã com 
atividades divertidas e excursões à tarde. Para crianças (7 a 
11 anos), oferecemos aulas de inglês no período da manhã 
em turmas de competências mistas.

Preços
Consulte a seção destacável nas páginas das escolas.

CURSO

• 15 aulas por semana

• Níveis: Elementar ao Avançado

• Atividades no período da tarde/passeios semanais

•   Pensão completa em casa de família c/ quarto compartilhado 

•   Alunos de 7–11 anos apenas podem estudar se os pais ou 
responsáveis participarem do Programa para a Família (veja 
pág. 45) 

• Máximo de 16 alunos por turma 

Datas de início
Inverno 2017: Todas as segundas-feiras† de 3 jan a 6 fev 
(curso concluído em 10 fev). 
Verão 2017: Todas as segundas-feiras de 26 jun a 31 jul 
(curso concluído em 4 ago).
Inverno 2018: Todas as segundas-feiras† de 2 jan a 5 fev 
(curso concluído em 9 fev).  

"Sou muito agradecido por essa incrível jornada de 21 dias no programa de Inglês 

para Crianças e Adolescentes disponibilizado pela LSI de San Diego".

DOMINGO CHANG, TAIWAN

San Diego/São Francisco/Berkeley

Exemplo de semana de curso de Inglês para Crianças e Adolescentes na LSI São Francisco/Berkeley
Domingo Seg.-feira Ter.-feira Qua.-feira Qui.-feira Sex.-feira Sábado
Dia de chegada ou 
tempo livre

Recepção e teste de 
avaliação

Gramática, vocabulário, pronúncia Passeio ao Alcatraz

Intervalo

Apresentação e 
primeira aula

Projetos

Almoço

City tour por São 
Francisco  

Jogo de beisebol 
dos Giants ou A’s 

Tarde de jogos e 
esportes  

Passeio para 
compras na 
Telegraph Avenue 

Churrasco no parque   

 † Quando um feriado cair na segunda-feira, o curso terá início na terça-feira 
# Crianças de 12 anos de idade são aceitas apenas em um grupo com acompanhante ou acompanhadas por seus pais
 *  Aceitos em nosso Programa de Família, consulte a página 45 para obter mais informações. Alunos de 7 a 11 anos de idade devem estar acompanhados por um 

dos pais ou responsável. Em San Diego, também são disponibilizados pacotes de aulas e atividades de língua inglesa mediante solicitação, bem como opções 
para crianças com menos de 7 anos de idade. Entre em contato com a escola para obter mais informações.
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Domingo Seg.-feira Ter.-feira Qua.-feira Qui.-feira Sex.-feira Sábado

Dia de chegada ou 
tempo livre

Recepção e teste de 
avaliação

Gramática, vocabulário e habilidades Passeio a Londres

Intervalo

Apresentação e 
primeira aula

Projeto e vídeo diário

Almoço

Circuito histórico Passeio de barco 
pelo rio

Passeio ao Museu 
Fitzwilliam

Tarde de esportes Visita ao castelo 
Mount Fitchett

Jantar

Exemplo de semana no curso de Inglês para Crianças e Adolescentes da LSI Cambridge

Inglês para Crianças e Adolescentes de 12 a 17 anos 

Cambridge
Localização 
Cambridge é o lugar perfeito para adolescentes 
estudarem, pois combina uma atmosfera vibrante à 
tradição para aprender e estudar. Cambridge é o local 
ideal para explorar o melhor que o Reino Unido tem a 
oferecer, com Londres localizada a apenas 50 minutos de 
distância de trem e o bonito litoral Norfolk a apenas uma 
hora na outra direção. 

A Escola
O curso para Crianças e Adolescentes da LSI Cambridge 
está situado em uma área central, a uma curta distância 
da estação de trem e do centro histórico e comercial da  
cidade. O programa social abrange tudo o que a cidade 
tem a oferecer, dos famosos museus e jardins botânicos 
da Universidade de Cambridge, a um jogo chamado laser 
quest e cinema.

Preços
Consulte a seção destacável nas páginas das escolas.

CURSO

•  20 aulas de 50 minutos por sem. (16,7 horas)

•  Níveis: Elementar ao Avançado

•  Atividades no período da tarde / excursões aos sábados

•  Pensão completa em quarto duplo em casa de família

•  Máximo de 16 alunos por turma

•  Seguro incluído

Datas de início
Inverno 2017: Todas as segundas-feiras† de 3 jan a 13 fev 
(curso concluído em 17 fev). 
Verão 2017: Todas as segundas-feiras de 26 jun a 31 jul 
(curso concluído em 4 ago). 
Inverno 2018: Todas as segundas-feiras† de 2 jan a 12 fev 
(curso concluído em 16 fev). 

A reserva máxima da acomodação é de 4 semanas para 
menores de 16 anos.

Exemplo de semana no curso de Inglês para Crianças e Adolescentes da LSI Brighton
Domingo Seg.-feira Ter.-feira Qua.-feira Qui.-feira Sex.-feira Sábado

Dia de chegada ou 
tempo livre

Recepção e teste de avaliação 
Gramática, vocabulário, pronúncia

Dia de partida ou 
passeio de um dia 
para LondresIntervalo

Projetos e Desenvolvimento Prático

Lanche

Aquário de Brighton Tarde de jogos e 
esportes

Visita ao Brighton 
Pavillion

Compras nas ruas 
de Brighton

Pier de Brighton

Jantar com família anfitriã

Inglês para Crianças e Adolescentes  de 12 a 17 anos

Brighton
Localização 
Um ímã para jovens de todo o mundo, a animada cidade 
de Brighton à beira-mar, com suas praias, pier, parques 
de diversão e muitos festivais locais é a escolha perfeita 
para o nosso programa de Crianças e Adolescentes. 
Brighton oferece a localização ideal para explorar o 
melhor do Reino Unido, com Londres a uma distância de 
apenas 50 minutos de trem.

A Escola
Nossa escola está localizada em uma rua tranquila, 
perto de lojas, cafés, de um centro de lazer e da 
praia. Combinando aulas estruturadas pela manhã 
com atividades estimulantes à tarde, haverá muitas 
oportunidades para melhorar o seu inglês enquanto faz 
amizade com uma ampla gama internacional de colegas 
estudantes. Excursões organizadas de fim de semana 
também estão incluídas como parte deste popular curso.

Preços
Consulte a seção destacável nas páginas das escolas.

CURSO

• 20 aulas de 50 minutos por sem. (16,7 horas)

• Níveis: Elementar ao Avançado

• Atividades no período da tarde / excursões aos sábados

•  Pensão completa em quarto duplo em casa de família

• Máximo de 16 alunos por turma

• Seguro incluído

Datas de início
Todas as segundas-feiras de 3 a 31 jul (curso concluído 
em 4 ago). 

A reserva máxima da acomodação é de 4 semanas para 
menores de 16 anos.

"A escola é excelente, os professores da LSI são brilhantes. Todos são gentis e solícitos. Sentirei saudades de todos e 
pretendo voltar em breve!"

JULIA DAWIDOWSKA, POLÔNIA

Cambridge/Brighton

† Quando um feriado cair na segunda-feira, o curso terá início na terça-feira
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Inglês para Crianças e Adolescentes  de 7 a 11 anos* e de 12 a 17 anos

Londres-Hampstead
Localização 
A LSI Londres-Hampstead está localizada no coração da 
vila Hampstead, um bairro chique e arborizado próximo 
ao centro de Londres. Nossa escola fica em uma rua 
residencial pitoresca que oferece tranquilidade e um lugar 
seguro para os estudos, localizada a 15 minutos de metrô 
da Oxford St e do centro da cidade, um local perfeito para 
desfrutar de todas as atrações de Londres.

A Escola
Para adolescentes (12 a 17 anos), o curso combina 
aulas de inglês pela manhã com um programa variado e 
divertido de atividades e excursões à tarde, possibilitando 
a prática da língua inglesa tanto dentro como fora da sala 
de aula. Para crianças (7 a 11 anos), oferecemos aulas de 
inglês no período da manhã em turmas de competências 
mistas. O belo prédio da nossa escola também oferece 
alguns cursos para adultos (+ de 16 anos), de modo que 
os adolescentes acompanhados pelos pais ou por irmãos 
mais velhos podem estudar no mesmo local, como parte 
do Programa para a Família.

Preços
Consulte a seção destacável nas páginas das escolas.

CURSO

• 20 aulas de 50 minutos por sem. (16,7 horas)

• Níveis: Elementar ao Avançado

• Atividades no período da tarde/excursões aos sábados

•  Pensão completa em quarto duplo em casa de família

• Máximo de 16 alunos por turma

• Seguro incluído

Datas de início
Inverno 2017: Todas as segundas-feiras† de 3 jan a 13 fev 
(curso concluído em 17 fev). 
Verão 2017: Todas as segundas-feiras de 12 jun a 21 ago 
(curso concluído em 25 ago). 
Inverno 2018: Todas as segundas-feiras de 2 jan a 12 fev 
(curso concluído em 16 fev). 

Além de nossas datas publicadas, para adolescentes de 
12 a 17 anos de idade a LSI Londres- Hampstead aceita 
reservas individuais durante todo o ano, exigindo um 
mínimo de 4 alunos para abertura de um curso.  
A reserva máxima da acomodação é de 4 semanas para 
menores de 16 anos.

Exemplo de semana no curso de Inglês para Crianças e Adolescentes da LSI Londres-Hampstead
Domingo Seg.-feira Ter.-feira Qua.-feira Qui.-feira Sex.-feira Sábado

Dia de chegada ou 
tempo livre

Recepção e teste de 
avaliação

Gramática, vocabulário, pronúncia Partida ou passeio 
para Greenwich/Rio 
TâmisaIntervalo

Projetos e Desenvolvimento Prático

Lanche

Compras no 
Mercado de Camden

National Gallery Musical no West End Teatro 
Shakespeare’s 
Globe

Madame Tussauds

Jantar com família anfitriã

* Para crianças, este curso é oferecido no verão apenas com aulas de inglês. Entre em contato com a escola para se informar sobre os preços. 
† Quando um feriado cair na segunda-feira, o curso terá início na terça-feira.

Programa para a Família LSI
Elaborado para os pais que desejam unir férias 
em família a estudos de inglês, o Programa para a 
Família LSI oferece aos pais uma ampla variedade de 
cursos para adultos enquanto seus filhos frequentam 
um dos programas especializados de Inglês para 
Crianças e Adolescentes. Atividades em sala de aula 
e métodos de ensino são especialmente adaptados 
para adultos e crianças, garantindo diversão aliada 
aos estudos para a família toda. 

O curso para a família é oferecido em todas as 
escolas LSI que disponibilizam o programa Inglês 
para Crianças e Adolescentes.

Programa para a Família LSI 
para Crianças (7 a 11 anos)
Além disso, para alunos mais jovens (7–11 anos), a 
LSI possui o curso para a família em San Diego, São 
Francisco/Berkeley, Toronto e Londres Hampstead. 
Em Londres-Hampstead, São Francisco/Berkeley 
e em San Diego, as crianças estudam no mesmo 
prédio que os adultos. Em Toronto, as crianças mais 
novas são direcionadas a um acampamento de verão 
localizado a poucas estações da escola.

Dependendo do tamanho da família e da 
disponibilidade, a LSI pode organizar a acomodação 
com uma família anfitriã ou em apartamentos. 
Nossa escola em San Diego também disponibiliza 
a opção de professores qualificados cuidarem de 
crianças menores de 7 anos na escola, oferecendo 
aulas, atividades e artesanatos adaptados a cada 
faixa etária em um ambiente divertido e produtivo. 
As crianças menores podem acompanhar os pais e 
irmãos em atividades e excursões para o museu da 
criança em San Diego, o Parque Balboa e o Zoológico 
de San Diego.

Programa para a Família
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