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             “Queridos estudantes,

              Parabéns por dar os primeiros passos para a aventura da sua vida!  
               Todos nós da California Language Academy estamos muito anima  
              dos por fazer parte da sua jornada. Ao dar um salto corajoso em se  
             mudar para um novo país, seja para explorar uma nova cidade ou   
           estudar uma língua, nós encorajamos você a mergulhar em uma nova 
cultura, e estaremos aqui para ajudar você durante todos os passos do seu novo caminho. 
Na CLA, oferecemos uma ampla gama de programas de inglês, opções de hospedagem e  
serviços estudantis para facilitar a sua experiência e proporcionar uma autêntica 
“experiência californiana”. Na CLA, nos dedicamos a criar uma experiência de linguagem 
personalizada e íntima para que você se sinta em casa, mesmo estando longe!

Nos últimos 8 anos, a CLA tornou-se uma escola de idiomas altamente respeitada. Nós 
temos o mais alto nível de acreditação ACCET e fomos pré-selecionados para o ST Star 
Awards como Melhor Escola de Inglês da América do Norte, nos dois últimos anos. Porém, 
não importa o quanto cresçamos, nunca esqueceremos nossos valores fundamentais e as 
raízes de onde começamos. Nossa prioridade é sempre você, nosso estudante. Na CLA, nós 
vamos além para garantir que estamos atingindo suas metas pessoais e acadêmicas e 
guiá-lo através da experiência dos seus sonhos.

Esperamos conhecê-lo muito em breve e estamos ansiosos para recebê-lo 
em nossa família CLA!” 

BEM VINDOS A FAMÍLIA  
CALIFORNIA LANGUAGE ACADEMY FAMILY

ALISSA OLGUN
C0-FUNDADORA E COO  

ARI OLGUN
CO-FUNDADOR E CFO

A CLA é apaixonada pelo sucesso de cada um dos alunos. Nossa missão é fornecer alta qualidade 

e um ensino personalizado de idiomas que pode ser aplicado imediatamente no mundo real. Na 

Califórnia Language Academy, você não é apenas um estudante, mas parte da nossa família!

LOS ANGELES | SAN DIEGO

A MISSÃO DA CLA 



Acreditações e Prêmios

Pathway to College
Parcerias com muitas universidades e instituições americanas.

• Cursos preparatórios para exames 
(TOEFL, IELTS, CAE/FCE, TOEIC). 

Taxa de 
conclusão: 

95%

Taxa de 
satisfação:

98%

POR QUE CLA? 
8 MOTIVOS PARA NOS ESCOLHER!

Localização, localização
Duas fantásticas localizações  ao Sul da Califórnia perto 

de lindas praias e atrações turísticas.

Programas premiados
Personalizamos de acordo com as necessidades dos nossos alunos!

• Inglês Acadêmico em Tempo Integral (F-1 / I-20) e
também curta duração para adultos
• Cursos de férias para adolescentes 

O melhor time
Queremos verdadeiramente te conhecer! 

• Professores altamente qualificados, certificados e profissionais
• Equipe calorosa, cuidadosa e enérgica!

Propriedade familiar 
Nós somos sua casa, longe de casa e te recebemos na 
nossa família CLA!

Ambiente de sala de aula ideal
• Turmas pequenas (média de 6-8 alunos)
• Estudantes de todas as partes do mundo!
• Aulas centradas no aluno com ampla atenção dos nossos professores

Excelentes serviços estudantis
• Atividades disponíveis na parte da tarde, como surf e yoga
• Excursões aos fins de semana, como Las Vegas e Disneylândia
• Opções de acomodação em casa de família ou residência estudantil 
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Recomendaria 

a um amigo:

97%



4% FRANÇA

6% ALEMANHA

4% ESPANHA 4% ITÁLIA

6% RÚSSIA 

4% POLÔNIA

3% SUÍÇA

4% TURQUIA

5% ARÁBIA 
SAUDITA

4% JAPÃO

4% TAIWAN

3% COREIA DO SUL

3% MÉXICO

9% BRASIL

3% COLÔMBIA

3% ARGENTINA

3% CAMARÕES

EUROPA OCIDENTAL
22% EUROPA ORIENTAL

20%

ÁSIA 
19%

ORIENTE MÉDIO
12%ÁFRICA

4%

AMÉRICA LATINA
23%

“Estudar na CLA foi a melhor experiência para 
mim. Todo mundo foi tão simpático o que e me 
ajudou a melhorar o meu inglês! Espero voltar 
a Los Angeles em breve, e passar algum tempo 
com os amigos que fiz lá! Eu sinto falta das 
minhas aulas e dos meus professores que 
fizeram me sentir  como parte de uma família!"

MARIO, COLÔMBIA

“Uma escola incrível! Eu aprendi muito, as aulas são 
perfeitas e os professores, são os melhores. 
Muito obrigado por cuidar de mim  me tratando 
como um membro desta incrível família. Foi um 
prazer conhecer todas as incríveis pessoas que a 
CLA tem em LA. Um grande abraço para todos, e 

tenho certeza de que voltarei para visitá-los em 
breve. :) Obrigada, amo vocês. :) ”

INES, ESPANHA

“Eu era iniciante quando vim pela primeira vez. Meu objetivo era 
cursar pós-graduação. Eles providenciaram estadia para mim em 

casa de família e a família me ajudou muito também. Depois 
disso, participei do programa de preparação para os exames 
TOEFL e IELTS, e assim fui melhorando dia a dia. Finalmente 
cheguei ao meu objetivo e consegui a nota que precisava no 
IELTS, o que levou a UCSD a aprovar minha inscrição. 

Durante o processo, a CLA me deu muito suporte! Eles me 
ajudaram na carta de referência, diversos outros documentos, 

pesquisa on-line etc. Também fizemos um monte de atividades 
diferentes. Foi uma experiência inesquecível para mim.”

MURAT, TURQUIA

YANNIK, CAMARÕES

“Obrigado pelos professores que me ensinaram. Sou muito 
feliz  per ter vindo pra cá com o time LA Galaxy. Eu não 
sabia como falar inglês direito e agora falo melhor. Os 
professores da minha turma eram muito engraçados. 
Eles me ensinaram muito bem. Eles estavam atentos o 
tempo todo e isso me fez sentir melhor durante as aulas. 

Obrigado. Eu amo todos vocês.”

“Estudei na CLA por cinco meses e vivi em uma casa de 
família. Minha experiência foi inesquecível. A equipe é 
muito adorável e paciente. Eu fiz muitos novos 
amigos, e aprendi muito sobre diferentes culturas. 
Foi muito divertido e nunca vou esquecer. Meu inglês 
é muito melhor agora e sinto que posso falar em 

inglês sobre muitas coisas . Obrigada CLA, por tudo!"

THAIS, BRASIL
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“Obrigada por todas as memórias que criei na CLA. Eu amo as 
aulas, os professores, amigos…tudo! Se eu tivesse escolhido 

outra escola talvez eu não tivesse feito tantos amigos e 
melhorado muito minha comunicação porque eu sou 
muito tímida. As classes são pequenas e existem muitos 
tipos diferentes de atividades. Eu pude participar de  

todas as aulas de uma forma muito positiva e estou mais 
confiante. Se for possível voltar, eu vou com certeza. Terei 

saudades de todos vocês."

AYANE, JAPÃO

“Estudar na CLA foi a escolha certa porque eu queria 
aprender um inglês correto, e acredito que todos devem 

buscar o mesmo. É uma escola familiar, e por isso 
consegui fazer amizade com muitos alunos e 
professores. Eu vivi por 3 meses na melhor casa de 
família possível, e posso dizer que assim ganhei 3 
irmãs!. Também pude participar das atividades da 

escola e assim progredi muito. Eu recomendo muito a 
CLA e estou muito feliz por ter vindo pra cá! Eu quero ficar 

mais tempo, muito mais e em breve estarei volta. Merci!”

FLORIAN, FRANÇA

“Passei o verão estudando na Califórnia e foi muito divertido. 
Participei de todas as atividades e a Disney foi a minha 

favorita. Eu fiquei em uma casa de família, com “Lulu e 
Pete”. Eles  foram maravilhosos. Nós nadamos todos os 
dias e eles foram a minha segunda família.Também 
experimentei deliciosos tacos pela primeira vez aqui! 

As aulas foram ótimas e os professores super 
divertidos. Nós saíamos muito e tínhamos que falar 

Inglês sempre, o que me ajudou bastante! Eu amei!”

TERRY, COREIA DO SUL

ESTUDANTES DE MAIS DE 45 NACIONALIDADES

CONHEÇA NOSSA DIVERSA
FAMÍLIA CLA!

“Estudei Inglês para negócios na CLA por 4 semanas e  
gostei muito da minha experiencia. Consegui 
melhorar minha pronúncia e minha gramática. Ficar 
em uma casa de família me ajudou ainda mais a 
treinar minhas habilidades fora da aula. Eu também 
fui em muitas atividades com os outros alunos e 

construí grandes amizades. Eu amo a Califórnia!”

NICOLAS, ARGENTINA

“Eu amei minha experiência.  E estou certa de que fiz amigos 
para toda a vida. Quando eu estava aqui, havia atividades 

diárias acontecendo e eu interagi com muitas pessoas. 
Pude  conhecer Los Angeles e hoje digo que meu lugar 
favorito foi Beverly Hills. Minhas aulas e professores 
foram ótimas.Sinto que minha gramática melhorou 

muito e que sou capaz de me comunicar melhor agora. 
Obrigada por um verão tão divertido!”

DOLORES, SUÍÇA



POR QUE ESTUDAR NO CLA LOS ANGELES
• Localizada em Silicon Beach, perto do Google, Yahoo!, YouTube e muito mais

• Los Angeles é um caldeirão de diversidade. Nós amamos e abraçamos outras culturas e etnias

• Californianos amam o estilo casual. Camisetas e chinelos são bem-vindos

• Muitos restaurantes e bares a uma curta distância

• Venice é um paraíso para os skatistas, com uma grande pista na praia

• Surfe de manhã e pratique snowboard à tarde

FACEBOOK
CLALosAngeles

INSTAGRAM
@californialanguageacademy

ENCONTRE A CLA NAS 
REDES SOCIAIS!

TILL, ALEMANHA

 “Meus professores estão sempre me 
corrigindo, e assim  posso ver as 
mudanças acontecendo no meu vocab-
ulário, como também a melhoria em 
meus textos. As conversas me ajudam a 
melhorar naturalmente. Meus profes-
sores sempre certificam-se de que 
entendi o conteúdo para aplicar em  
situações reais.Um dia por exemplo,nós 
fomos para uma biblioteca pública e eu 
pude conversar com pessoas lá! Eu 
voltarei no próximo ano.”

Beverly Hills & Rodeo Drive: 30 minutos de carro

Correios mais próximos: 5 minutos a pé

Banco mais perto: 2 minutos a pé

COISAS PARA FAZER AO REDOR DE CLA LOS ANGELES
Praia mais próxima: 15 minutos de ônibus até Playa del Rey

Centro comercial mais próximo: vários! Cerca de 2 minutos a pé

Ponto de ônibus mais próximo: 1 minuto a pé

Starbucks mais próximo: Do outro lado da rua

Restaurante mais próximo: Andar de baixo

Supermercado mais próximo: 5 minutos a pé

Calçada da fama de Hollywood: 40 minutos de carro

TOP 5 NACIONALIDADES

BRASIL FRANÇA JAPÃO COLÔMBIAALEMANHA
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BEM VINDO A
CLA SAN DIEGO

266
MÉDIA DE 266 DIAS 

ENSOLARADOS NO ANO

73˚F / 23˚C
TEMPERATURA 

MEDIA 23 CELSIUS 

73˚F / 23˚C
TEMPERATURA 

MEDIA 23 CELSIUS 

2nd BEST
SEGUNDO MELHOR 

CLIMA DO PAIS

WIFI 
GRATIS

LOUNGE PARA 
ESTUDANTES

SNACKS 
E CAFE

10 SALAS DE AULA
BEM ILUMINADAS

ESTACIONAMENTO
 NA RUA

MÉDIA DE 
ALUNOS POR SALA: 6

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA: 150



COISAS PARA FAZER PERTO DA CLA SAN DIEGO
Centro comercial mais próximo: 12 minutos a pé, Horton Plaza

Ponto de ônibus mais próximo: Na esquina 

Starbucks mais próximo: Do outro lado da rua

Restaurante mais próximo: No andar de baixo

Supermercado mais próximo: 12 minutos a pé

Local de surf mais próximo: 35 minutos de ônibus, Ocean Beach
 

POR QUE ESTUDAR NA CLA SAN DIEGO
• Localizada no famoso Bairro Gaslamp

• Perto de ótimos restaurantes e lojas

• San Diego é uma das melhores e mais seguras cidades de toda a América do Norte

• Os locais de San Diego amam diferentes culturas e etnias

• Paraíso para os surfistas! 

• As praias de San Diego foram classificadas como umas das praias mais lindas do mundo

FACEBOOK
CLASanDiego

INSTAGRAM
@californialanguageacademy

TOP 5 NACIONALIDADES ENCONTRE A CLA NAS 
REDES SOCIAIS!

RACHEL,
COORDENADORA ACADÊMICA

“A CLA San Diego está no coração do 
centro da cidade. Você pode aproveitar  
o seu dia explorando o Distrito 
Gaslamp, indo para a praia para comer 
um taco de peixe e ou surfar, e termi-
nar com uma bela vista da cidade em 
Sunset Cliffs. Nossas turmas pequenas 
nos permite conhecer cada estudante. 
Eu mesma tive a oportunidade de 
conhecer pessoas incríveis do mundo 
todo. Se vocês gostam de aventura, 
San Diego é um ótimo lugar para se 
viver!”

08

Correios mais próximos: 7 minutos a pé

Banco mais próximo: 2 minutos a pé

Seaport Village: 12 minutos a pé

Parque Balboa: 12 minutos a pé

Zoológico de San Diego: 20 minutos de ônibus

ITÁLIA TURQUIA ARABIA SAUDITA COREIA DO SULBRASIL
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SEU SUCESSO É O NOSSO OBJETIVO
• Cada aluno realiza um teste de nivelamento no primeiro dia
• Testes semanais e apresentações mensais para avaliar habilidades!
• Relatórios de progresso monitorados para acompanhar as melhorias alcançadas 
• O nível do aluno é avaliado no final de um  período de 4 semanas de estudos
• Em média, leva-se 12 semanas para completar um nível
• Materiais da National Geographic e TED Talks usados   nas aulas para aplicação do inglês no mundo real
• Certificado de conclusão

INFORMAÇÕES GERAIS
• Nosso programa mais popular, disponível a partir de 2 semanas  
• Inglês voltado para o desenvolvimento da escuta, fala, leitura, escrita e gramática
• Programas de tempo integral e meio período disponíveis (providenciamos I-20 para o visto de estudante F1)
• Professores de inglês experientes e altamente qualificados
• Participe de uma variedade de cursos eletivos para fortalecer suas habilidades

GENERAL
ENGLISH PROGRAM

Numero De Níveis: 6
Matrícula Mínima: 2 semanas

NÍVEL CLA 

NÍVEL CEFR

1

A1

2

A2

3

B1

4

B1+

5

B2

6

C1

Níveis Oferecidos: Nível 1 ao Nível 6 
Datas de início sugeridas: A cada 4 semanas

DETALHES DO CURSO ELETIVO
• Os tópicos do curso eletivo mudam aproximadamente a cada quatro semanas

• Datas de início sugeridas: a cada 4 semanas; geralmente 1ª segunda-feira do mês

• Certificação de conclusão após cada período de 4 semanas do curso eletivo

• Cursos eletivos podem ser atualizados para Eletivos Premium (ver página 10)

INGLÊS DO 
DIA-A-DIA

EXPRESSÕES 
IDIOMÁTICAS 

HABILIDADES 
DE CONVERSAÇÃO

ESCRITA 
CRIATIVA

FILMES E
ENTRETENIMENTO

TED
TALKS

HISTÓRIA E 
CULTURA AMERICANA

CURSOS ELETIVOS
MAIS POPULARES

APLICAÇÃO NO 
MUNDO REAL

CLASSES PEQUENAS
(MEDIA DE 8 ALUNOS)

CREDENCIADA 
PELA ACCET

EXPERIENCIE 
A LINGUAGEM

TORNE-SE CONFIANTE 
DE SUAS HABILIDADES

AULAS 
CUSTOMIZADAS

DIFERENCIAIS 
DA CLA!

9:15 – 10:45 Curso 1 : Escuta e Fala Curso 3: Redução de Acento

Curso 3: 
Construção do vocabulário

Curso 2: 
Leitura, Escrita e Gramatica  

Curso 4: Curso Eletivo

Curso 5: Curso Eletivo

Pausa

Pausa

Pausa

10:45 – 11:00

11:00 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 – 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 16:15

Segunda a QuintaHorário Sexta-Feira

Horário De AulasProgramas de Férias e Meio-período

Horas por semana

Standard 15

Intensive 18

Intensive 21

Super Intensive 27

3

4

5

3 1, 2 & 3

1, 2 & 4

1, 2, 3 & 4

1, 2, 3, 4 & 5

18

21

27

15

Programas Intensivos de Período Integral*

Nome do Programa # de Cursos Cursos 

Standard 12 2 1 & 2 ou 2 & 4 12

*CLA pode emitir I-20 para visto de estudante F1.
 

Horas por semanaNome do Programa # de Cursos Cursos 
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PREMIUM
ELECTIVES

• TOEFL, IELTS, CAE/FCE e TOEIC 
• Desenvolva habilidades essenciais para o teste e como gerenciar o tempo das provas
• Interpretar e analisar gráficos, palestras e textos históricos e acadêmicos
• Melhore seus padrões de fala
• Aprenda vocabulário e técnicas específicas para exames

Detalhes do Upgrade do Curso EXAM Preparation

Tópicos incluem:
• Construção de currículo, habilidades de entrevista, etiqueta de e-mail, comunicação e vocabulário de negócios
• Interpretar artigos, livros, periódicos, e-mails e propostas relacionados a negócios
• Pratique a preparação de apresentações de negócios e aprenda a se apresentar com confiança

Detalhes do Upgrade do Curso Business English 

Tópicos incluem:
• Preparação para a vida universitária, auxílio a processos de admissão e conhecimento do dia a dia de
   um campus universitário americano
• Apresentações e visitas de introdução à universidade
• Entenda o mundo acadêmico americano e ganhe confiança
• Aprenda sobre políticas e práticas universitárias
• Aprenda a entender as principais informações sobre o conteúdo do programa

Detalhes do Upgrade do Curso Pathway to College

TRANSFORME QUALQUER UM DOS CURSOS GERAIS PARA UM ELETIVO PREMIUM
Os cursos Premium são voltados para estudantes que querem entrar em uma a faculdade após o período na CLA e que 
precisam passar em um exame de proficiência da língua inglesa, como o teste TOEFL,ou querem melhorar suas habilidades 
acadêmicas e de inglês para negócios.

• 6 horas de Cursos Premium Eletivo por semana, para upgrade de um Curso Eletivo Geral

• 12 horas de Curso Eletivo Premium por semana, para upgrade de ambos os Cursos Eletivos Gerais.

• Termos Eletivos Premium têm 12 semanas de duração, com datas de início sugeridas para cada 4 semanas

Exam Preparation | Business English | Pathway to College

DETALHES DO PROGRAMACURSOS PREMIUM ELECTIVES 
 

Níveis oferecidos: Nível 4 a Nível 6
Duração Mínima: 2 semanas
Duração do termo: 12 semanas

Estudantes por sala: média de 5 alunos
Acompanhamento de Progresso: Testes semanais
Datas de início sugeridas: a cada 4 semanas

ESTUDE EM UMA DESTAS UNIVERSIDADES
   SEM FAZER A PROVA DO TOEFL OU

Santa Monica
College

California

New York
Film Academy

California

American
University
Washington

D.C.

Full Sail
University

Florida

University
of Kansas

Kansas

University of
Central Florida

Florida

Florida
International

University
Florida

Auburn
University
Alabama

Louisiana
State

 University
Louisiana

University of
South Carolina
South Carolina

Adelphi
University
New York

NP College
California

University
of the West

California

West
Los Angeles

College
California

Westcliff
University
California

California
International

Business
University
California

Spartan
College of 

Aeronautics
& Technology

Denver

Academy of 
Couture Art

California
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ENGLISH PLUS
& TOURS DE AVENTURA

* Entre em contato com um representante da CLA para obter mais informações sobre nossas diversas opções e verificar a disponibilidade.

IOGA
Disponível em Los Angeles e San Diego

LOS ANGELES :

SAN DIEGO :

• Pacote de 10 classes
• Vinyasa, Pilates, Yin Yoga e muito mais
• Nível de inglês requerido:  1

• Pacote de 10 classes
• Vinyasa, Pilates, Yin Yoga e muito mais
• Nível de inglês requerido:  1

SURFING
Disponível em Los Angeles e San Diego

LOS ANGELES :

SAN DIEGO :

• Aulas de 1,5 horas
• Aulas em grupo ou particulares disponíveis
• Inclui: Roupa de mergulho e prancha de surfe
• Nível de inglês requerido: 2

• Aulas de 1,5 horas
• Aulas em grupo ou particulares disponíveis
• Inclui: roupa de mergulho e prancha de surfe
• Nível de inglês requerido: 2

ADVENTURE TOURS
Explorar de Los Angeles e San Diego

PARQUES TEMÁTICOS :

TOURS DE UM DIA :

• Disneyândia
• Universal Studios Hollywood
• Six Flags Magic Mountain
• Inclui: Transporte e ingresso

• Excursão de um dia para Los Angeles e San Diego
• Inclui: Transporte e guia

PASSEIOS DE FIM DE SEMANA:
3 dias, 2 noites

• Excursão de fim de semana para San Francisco
• Fim de semana em Yosemite
• Tour de Fim de Semana para Las Vegas
• Inclui: Transporte, guia e hotel  
(diferentes opções de quartos disponíveis)

PADDLE BOARDING
Disponível em Los Angeles e San Diego

LOS ANGELES :

SAN DIEGO :

• 1 hora de aula
• Inclui:  Prancha, remo, colete salva-vidas e 

tornozeleira
• Nível de inglês requerido:  2

• 1 hora de aula
• Inclui: Prancha, remo, colete salva-vidas e tornozeleira
• Nível de inglês requerido:  2

MERGULHO
Disponível apenas em Los Angeles

• Dia 1: práticas de sala de aula e piscina 
  durante todo o dia
• Dia 2: vários mergulhos no oceano
• Pacote de tripulação 
  (registro de mergulho, manual e tabelas)
• Inclui: Taxas  do barco, tanque, roupa 
   de mergulho, BCD e aluguel de regulador
• Nível de inglês requerido: 3

CAIAQUE
Disponível apenas em San Diego

• Aulas ou apenas aluguel de caiaque disponíveis
• Inclui: Roupa de mergulho
• Nível de inglês requerido:  2
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ADICIONE ATIVIDADES DIVERTIDAS EM LOS ANGELES E SAN DIEGO A QUALQUER UM DOS 
PROGRAMAS DE INGLÊS*



DESTAQUES DO PROGRAMA
• Disponível em Los Angeles e San Diego
• Programas de verão, inverno e personalizáveis
• 15 horas de aula por semana
• Homestay gerenciado pela CLA – quarto compartilhado, meia pensão
• 4 atividades durante a tarde  por semana
• 1 excursão de dia inteiro por semana
Conheça estudantes de todo o mundo:
• 8% Taiwan, 9% Alemanha, 8% Brasil, 7% Turquia, 6% França, 7% Japão, 7% Itália

“A CLA é uma família com amor. Eles têm os melhores 
professores e as pessoas são muito legais e amigáveis. Eu 
aprendi muito. Nós fomos a muitas atividades com amigos, 
para praias e parques divertidos como Disneylandia e 
jogamos vôlei na areia, que foi muito divertido. Minha família 
era legal, fomos fazer compras, para a praia e comemos 

comida americana. Eu quero muito voltar e estudar na CLA de 
novo. Obrigada!"

JENNY, TAIWAN

STUDY TOUR
FAIXA ETÁRIA
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Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sexta-Feira

Orientaçao, Teste
de Nível, Festa
de Boas Vindas

Aulas 
Almoço 

Mission Beach

Aulas 
Almoço 

Tour pela Gaslamp  

Dia livre com 
sua família (La Jolla Cove, 

Old Town, Point Loma,
Blacks Beach & more)

Aulas 
Almoço 

Coronado Ferry
and Island

Aulas 
Almoço 
Boomer’s

Amusement Park

Tour por S.D.

Aulas 
Almoço 

Tour pela UCSD

Aulas 
Almoço 

Dia de Compras

Dia livre com 
sua família 

Julho 1 Julho 2 Julho 3 Julho 4 Julho 5 Julho 6

Julho 7 Julho 8 Julho 9 Julho 10 Julho 11 Julho 12 Julho 13

Amostra do Calendário de Verão de San Diego 2019

Aulas 
Almoço 
Dia Livre 

Aulas 
Almoço 

USS Midway

Junho 30
Feliz 4 de Julho
Dia livre com 
sua família 

Disneylândia 

JUNIOR
STUDY TOURS PROGRAM

13 ou menos 17 - 18

14 -16 19 ou mais

6%

19%

36%

39%

Consulte a página Taxas da CLA para obter preços e solicite nosso folheto especial sobre o programa de Junior Studies Tour.



ACOMODAÇÕES
LOS ANGELES | SAN DIEGO

APARTAMENTOS COMPARTILHADOS

LOS ANGELES :

DETALHES :

Aqua Marina del Rey | Barrington Plaza | Park La Brea

SAN DIEGO :

Bear House | Pinnacle on the Park | Bay Pointe

• Máximo de 60 minutos de ônibus até a CLA

• Quartos individuais e compartilhados disponíveis na 

maioria dos apartamentos

• Refeições não inclusas, cozinha disponível 

para você fazer sua própria comida.

• Idade mínima: 18 anos

• Todas as homestays são únicas!
• Todas as homestays são únicas!
• As famílias são a casa longe de casa
• Disponível em Los Angeles e San Diego
• Homestays gerenciados e treinados pela CLA
• Máximo de 60 minutos de transporte público
• Quartos individuais e compartilhados disponíveis
• Meia pensão (café da manhã e jantar)
• roupas de cama e toalhas
• lavadora e secadora disponíveis
• Wifi grátis
• Idade mínima:  11

HOMESTAYS

DETALHES :

Outras opções, sujeitas à disponibilidade.
Solicite a página de acomodação para mais informações sobre opções de acomodações individuais.

’Se não colocaríamos nossos filhos; nós também 
não colocamos nossos alunos!’

ARI & ALISSA OLGUN, FUNDADORES DA CLA E PAIS DE DOIS!

“Nós gostamos muito de receber Eric, Adria, Can e Saad em nossa casa neste verão.
Eles são muito maduros e gostamos de passar tempo com eles e mostrá-los a cidade.
Nós realmente nos divertimos muito conversando e aprendendo sobre suas famílias, 
países e culturas. Eles criaram grandes amizades em nossa casa e não podemos esperar 

para vê-los novamente um dia!”

ILLONA, CLA HOMESTAYDANIELA, CLA ALUNA

“Eu fiquei no Bear House e foi uma ótima estadia. Eu queria ficar mais tempo porque 
tem uma piscina e meus companheiros de casa são engraçados e amigáveis. É muito 
perto da praia e a distância para a escola é boa. Eu pego o ônibus com frequência e 
faço meu dever de casa no meu caminho. Eu gosto que eu possa passar o tempo em 

um bairro de residência e sinto que eu vivo na Califórnia. Eu gostei disso.”
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Pinnacle on the Park,
San Diego

Aqua Marina del Rey,
Los Angeles

Bear House,
San Diego

Park La Brea,
Los AngelesBarrington Plaza

Los Angeles

Bay Pointe,
San Diego


