INLINGUA VICTORIA COLLEGE OF LANGUAGES
APRENDA INGLÊS AGORA ►

ESTUDE NA INLINGUA VICTORIA, CANADÁ E
TENHA A EXPERIÊNCIA DE UMA VIDA!

SOBRE A INLINGUA VICTORIA
Por mais de 45 anos, inlingua tem sido uma das

O MÉTODO INLINGUA

organizações líderes de mercado de idiomas no
mundo, com mais de 315 campus em 35 países na
Europa, África, Asia e Américas.

PROFESSOR

Nossos professores são canadenses, experientes e
altamente qualificados. Eles são apaixonados por
ensinar e tem como objetivo principal fornecer uma
experiência única dentro de sala de aula!

Ministre as aulas somente

Lide com os erros dos estudantes

no idioma proposto

com cuidado

Aprenda através da fala

Verifique antes de ensinar um novo

Exemplifique ao invés de

idioma

explicar

Dê aos alunos a chance de

Aprendenda através da

experimentar

participação em aula

Estilo de ensino variáveis

Obtenha o clima correto

Três técnicas principais

LOCALIZAÇÃO
O campus a beira-mar da inlingua Victoria’s está localizado no
coração da cidade, na Government Street, uma das ruas mais
bonitas de Victoria. Fica em frente ao Inner Harbour, cercada por
ótimos cafés, restaurantes maravilhosos e lojas famosas.

A EXPERIÊNCIA INLINGUA - VIVA, SORRIA, APRENDA!

melhor experiência também fora da sala de aula. Nós
Castle Tours

Skating

Swimming acreditamos que as atividades diárias são um peça chave

na experiência de aprendizado.

As atividades são planejadas para os estudantes,
Crafts

Museum

Sports

variando de esportes para eventos culturais e turismo.
Elas tem como objetivo ajudar no aprendizado, assim
como na inserção da cultura canadense e na

Movies

Conversation Café

Bus Tour possibilidade de fazer novas amizades.

SALA DE AULA

A inlingua Victoria é comprometida em fornecer à você a

APRENDENDO FOR A DA

ATIVIDADES

ACOMODAÇÕES
HOMESTAY

RESIDÊNCIA ESTUDANTIL

Experimente a verdadeira cultura

Uma experiência de vida independente!

canadense vivendo em uma homestay
perto da escola.



Todas as famílias das homestays são
inspecionadas pelos nossos agentes para garantir
que nossos padrões de qualidade, limpeza e
conforto sejam sempre cumpridos.



Homestays estão localizados em média a 15 km da
escola



Todas as casas fornecem Wi-Fi para que você
continue a falar com parentes e amigos!



Para estudantes que preferem conviver com outros
estudantes e querem ter uma opção mais
independente de acomodação



Linda residência localizada a poucos metros do litoral,
e a 10 minutos do ponto de ônibus



Todos os quartos e áreas comuns são totalmente
decoradas



A residência também inclui um pátio privado com
jardim



Novo e moderno campus a beiramar situado no centro da cidade




Tecnologia de ponta



Wi-Fi e Tv em todas as
acomodações

Jardim no terraço com vista para o
mar

CURSOS
Agenda ▼

CURSOS DE INGLÊS
Engloba gramática, leitura/escrita, conversação/escuta, para todos os níveis!

CURSOS

SELEÇÃO DE

Início: Todas as segundas-feiras

Segunda – Quinta
9:00 – 10:30

Full Time Intensive General English (30 horas por semana)
Full Time General English (24 horas por semana)
Part Time General English (15 horas por semana)

“Eu melhorei meu inglês na
inlingua e, junto com meus
amigos e meus professores,
construi uma base sólida.”

Part Time Speaking General English (9 horas por semana)

Sexta

Gramática

10:30 – 10:45

BREAK

10:45 – 12:00

Leitura/Escrita

12:00 – 12:45

ALMOÇO

12:45 – 14:45

Conversação/Escuta

14:45 – 15:00

BREAK

15:00 – 16:15

Intensivo

N/A

CURSOS DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME IELTS
A inlingua Victoria garante o seu sucesso e uma alta média no exame IELTS. Exercícios, testes práticos, e muitas
oportunidades para praticar, permitirão que você se destaque nos 4 princípios básicos do inglês: escuta, leitura,
escrita e conversação.

Intermediate IELTS (24 horas por semana) -----------------CURSOS

SELEÇÃO DE

Início: Todas as segundas-feiras

► Segunda - Quinta 9h - 14:45h; Sexta 9h - 13:45h
Advanced IELTS (24 horas por semana) ----------------------► Segunda - Quinta 9h - 14:45h; Sexta 9h - 13:45h
Part Time IELTS (6 horas por semana) -------------------------

▼Requisitos de Entrada
Média 4.5 IELTS
Média 5.5 IELTS
Média 4.0 IELTS

► Sexta 14h – 17h; Domingo 13h - 16h

INGLÊS PARA PROPÓSITOS ACADÊMICOS (IPA)
Desenhado para preparar estudantes para o ingresso em Universidades. O foco do curso é a escrita e a leitura
acadêmica, fornecendo assim, as habilidades necessárias que ajudarão os estudantes em seu caminho para a
universidade.

CURSOS

SELEÇÃO DE

Início: Entre em contato para mais detalhes

IPA 1 (24 horas por semana) ----------------------------------------► Segunda - Quinta 9h - 14:45h; Sexta 9h - 13:45h
IPA 2 (24 horas por semana) ----------------------------------------► Segunda - Quinta 9h - 14:45h; Sexta 9h - 13:45h

▼Requisitos de Entrada
Média 4.5 IELTS ou Inglês
Level 5
Média 5.5 IELTS ou EAP 1
Completo

INGLÊS PROFISSIONALIZANTE PARA NEGÓCIOS
Este curso começa com um alto nível de proficiência e é voltado para aqueles que precisam aperfeiçoar o seu
inglês para fins profissionais, incluindo a habilidade de negociar com sucesso em inglês.

CURSOS

SELEÇÃO DE

Início: Entre em contato para mais detalhes

Full Time Professional Business English (24 horas por semana)
► Segunda - Quinta 9h - 14:45h; Sexta 9h - 13:45h
Part Time Professional Business English (6 horas por semana)

▼Requisitos de Entrada
Level 4 Completo ou
Media 4.0 IELTS ou
equivalente.

► Segunda 18h - 21h; Terça 18h - 21h

ACAMPAMENTO DE VERÃO PARA JOVENS
Para idades de 10 a 17 anos, esse programa oferece à jovens estudantes a chance de melhorar o seu inglês
rapidamente, tanto em sala de aula quanto nas atividades que oferecemos.

CURSOS

SELEÇÃO DE

Início: Todas as segundas dentro das datas do programa

Winter Youth Camp (4 semanas em Janeiro - 20 horas por semana)
Summer Youth Camp (6 semanas em Julho e Agosto - 20 horas por semana)

inlingua Victoria
Suite 101-910 Government Street
Victoria, BC, V8W 1X3
Canada

INLINGUA VICTORIA COLLEGE OF LANGUAGES

/inlinguavictoria
/inlinguavictoria
/inlinguaVic

SEU SUCESSO É O NOSSO
SUCESSO, EXPERIMENTE A
INLINGUA VICTORIA!

