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About
Sobre a Quest

Uma Escola Licenciada e Premiada
Desde 1997, atendemos a milhares de estudantes de todo o mundo (mais de 30 países) com um
único objetivo: Qualidade. Serviços de qualidade, instalações, programas, instrutores e é claro, preços
competitivos. Nós nos esforçamos mais porque sabemos que nosso sucesso depende de apenas um
fator – a satisfação do aluno.
Nosso diferencial está em oferecer turmas pequenas, programas inovadores e atenção individualizada
com apoio dos melhores sistemas, serviços e equipamentos, a fim de garantir que cada aluno tenha uma
experiência excepcional de aprendizagem.
Quest é uma escola licenciada e premiada:
Inspecionada e licenciada pela Languages Canada
Premiada pelo comprometimento e inovacação no ensino de idiomas
XX Premiada no quesito Satisfação do Cliente - 2003 a 2017
XX Inspecionada e designada pelo Governo Canadense como instuição de ensino (DLI)
XX
XX

Instalações e Atmosfera
Localizada no coração de Toronto, nosso campus é moderno, colorido, confortável e foi projetado
para criar um ambiente ideal para o aprendizado. São 3 andares ocupados por 20 salas de aulas, que
dispõe de equipamento multi-midia, student lounges (com sinuca, ping pong e pebolim), snack-bar,
escaninhos, cinema, microondas, entre outros.
As matrículas são controladas para garantir que tenhamos um mix de nacionalidades equlibrado.
Regularmente consultamos nossos alunos através de pesquisas de satisfação e avaliações mensais e
agimos com base nos comentários para garantir a plena satisfação.

Localizada no
centro de Toronto
a 1 min da
estação de metro
College
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Corpo Docente e Metodologia
Nosso excelente corpo docente (professores nativos, plenamente qualificados e experientes) recebem
suporte de um equipe de 12 funcionários da area administrativa, todos dedicados ao seu sucesso.
Oferecemos um currículo rico em conteúdo, habilmente desenvolvido e testado, disponível
tanto em material impresso quanto em formato digital. Nosso sucesso é resultado em
grande parte por estarmos atentos ao feedback de alunos de diferentes origens culturais
com diferentes habilidades de aprendizagem e objetivos.
Cópia impressa
e digital

Em sala de aula, utilizamos uma metodologia comunicativa, que foca no engajamento dos alunos,
além do uso de estratégias de aquisição de linguagem. Modernas salas de aula conectadas à
Internet e equipadas com áudio visual, proporcionam uma rica e imersiva experiencia. Depois
das aulas, oferecemos aos alunos atividades extra curriculares que tem como objetivo auxiliar no
desenvolvimento de suas competências linguísticas.

Sobre Toronto

Toronto - O mundo em um só lugar
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Programs

Programas Primários

Programas e Horários: O aluno tem a flexibilidade de estudar 20, 24,
28 ou 32 aulas semanais. No entanto, para se beneficiar de nosso currículo
escolar, é aconselhado a optar por 28 ou 32 aulas semanais, que são as cargas
horarias que oferecem a possibilidade de escolher entre os workshops ou os
cursos focados.
Core English+: Nossos programas primários oferecem uma abrangente abordagem
comunicativa para que o aluno possa aprender Inglês. O objetivo é melhorar rapidamente a fluência
através do desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas essenciais: fala, escuta, leitura e escrita.

+: Os períodos matutinos (1 a 4) tem foco no desenvolvimento de habilidades na estrutura da
linguagem e da comunicação oral. Nos períodos vespertinos (5 a 7) são oferecidos workshops eletivos
(para todos os níveis) ou cursos focados (para os níveis mais elevados); aulas onde o aluno irá se
aprofundar em áreas de seu próprio interesse ou personalizar sua grade de estudos para atender as suas
necessidades individuais. Mais detalhes nas página 5.

Os

XX

Duração: 1 até 48 semanas | Nível: 1 h | Início: Toda segunda-Feira | Idade: 16 h

Foco na Comunicação (FOC):

Desenvolve a auto confiança, aumenta o poder da palavra
e melhora a pronuncia. Este curso tem como objetivo auxiliar o aluno a se comunicar de forma
eficaz e com facilidade, em uma ampla gama de situações e contextos sociais que incluem debates e
apresentações.
Os períodos de comunicação oral matutinos (2, 3 e 4) são combinados com workshops vespertinos
selecionados e desenvolvidos especialmente para este curso, tais como: Power Speaking e Debates. Além
do trabalho em classe, este curso inclui uma seção de “Chat Buddy” por mês (3 a 5 horas – ver pagina 7).
XX

Duração: 1 até 48 semanas | Nível: 1 h | Início: Toda segunda-Feira | Idade: 16 h

Preparatório para Exames (EPP): O curso Preparatório para os exames TOEFL e IELTS

é
criteriosamente estruturado e possui um histórico comprovado de sucesso. Os estudantes são
desafiados a se esforçar, a aprender de forma eficaz e a estudar de forma
estratégica para garantir o sucesso no exame. Os preparatórios para os exames
Cambridge e TOEIC são oferecidos apenas como cursos focados.
Os períodos matutinos (1 a 4) concentram-se no desenvolvimento da leitura, escrita
crítica e técnicas em fazer anotações. No período vespertino, (aulas 5 a 7) a ênfase é
na comunicação oral, escuta e escrita, utilizando simulados para garantir que o aluno
esteja suficientemente preparado quando fizer o exame oficial. O curso ainda inclui
tarefas e pratica no computador regularmente.
Para mais informações consulte: www.TargetAcademics.com
XX

Incrição gratuita
- minimo de
12 semanas
matriculadas

Duração: 2 a 16 semanas | Nivel: 7 h | Início: Toda segunda-feira | Idade: 16 h

Academic Pathway Program - Veja página 12
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Estrutura dos Programas

Nos períodos matutinos (1 a 4) o foco é no desenvolvimento das habilidades fundamentais, enquanto
que os períodos vespertinos (5 a 7) permitem aos alunos adaptar seu programa a fim de atender
suas necessidades específicas, através de cursos ou workshops focados. Ambos são componentes
fundamentais de uma abordagem centrada na aprendizagem que foca nas necessidades individuais
e no papel do aluno no processo como um todo.

Sample
Workshops

Workshops Eletivos: Enriqueça sua experiência de aprendizagem, permitindo-se flexibilidade
para concentrar-se em habilidades linguísticas específicas. Vários topicos em diferentes níveis são
oferecidos semanalmente.
►► Atualidades

►►

Redação

►► Pronúncia

►► Inglês para Negócios

►►

►►

BloggingePodcasting

►► Fala e escuta
►► Word Power

PreparaçãodeCurrículo
►► Marketing
►► Habilidades em Negócios

►► Debates
►►

Inglês através de filmes

►► Inglês ao telefone
►►

EntrevistadeEmprego

►► entre outras.

Focussed
Courses

Cursos Focados: Proporcionam estudos intensos e focados. Destinado a alunos de nível avançado
que têm como objetivo aprender inglês para áreas específicas, exames ou ensino superior. Os Cursos
Focados são compostos de 3 aulas diárias (= 2,5 horas de duração) e abrangem:
►► Preparatório

para TOEFL
para IELTS
►► Preparatório para
Cambridge
►► Preparatório

►► International

Business
Communication
►► Hospitalidade em Inglês
►► Escrita Acadêmica

►►

Areas específicas
(Medicina, Aviação
International, etc.)

Níveis de inglês e Nivelamento
Oferecemos 11 níveis, do iniciante ao avançado
(Tabela C). Testes de nivelamento no primeiro dia de
aula irão determinar seu nível gramatical e seu nível
de conversação. O teste consiste em uma entrevista
individual oral e tambem em um teste realizado no
computador, que abrange a leitura, a compreensão
auditiva e a gramática.
Testes semanais e relatórios de progresso: Em todos
os programas, os exames de avaliação semanais são
aplicados para garantir que você tenha assimilado o
conteúdo. Seus professores acompanham o histórico
de sua pontuação semanal e ao final de 4 semanas
de estudo, disponibilizam uma Avaliação Geral de
Progresso, acessivel online. Este sistema fornece um
feedback detalhado que é fundamental para eficácia
do seu aprendizado e progresso contínuo.
Conclusão de Nível: Os resultados das avaliações,
combinados com a Avaliação Geral de Progresso,
determinam o preparo do aluno para avançar
para um próximo nível. Em média, os alunos
avançam a cada 4 ou 5 semanas, dependendo da
carga horaria matriculada..

Modelo de Avaliacao de Progresso
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Programs
Programas Especiais

Ensino da Língua Inglesa (ELT): Se você tem como objetivo ensinar
Inglês no Canadá ou no exterior, o programa Quest ELT oferece certificados
de ensino de qualidade amplamente reconhecidos, além de ferramentas
fundamentais para o ensino de Inglês como segunda língua ou como língua
estrangeira. Oferecemos dois tipos de programas de ELT:
TESOL International: Programa destinado aos estudantes não-nativos da língua inglesa, de
nível avançado mas que ainda não dominam o idioma completamente e estão interessados
em lecionar em seu país de origem ou para aqueles que desejam atingir um conhecimento
avançado.
TESOL Profissional: Este programa é reconhecido pelo TESL Canadá e é destinado aqueles que
procuram uma carreira profissional como professor de Inglês. Reúne os requisitos de créditos
e é adequado para o ensino em muitas escolas particulares de idiomas no mundo. Como
pré-requisito para efetivação da matricula, o aluno deve ter o inglês como idioma nativo ou a
pontuação no TOEFL de 80 (20 em cada categoria)..

XX

XX

XX
XX
XX

Datas de início: 4 a 5 vezes por ano – favor consultar datas | Idade: 21 h| Nível: 9/10 h
TESOL Internacional e Profissional: Programa de 100 horas (4 semanas), 20 horas práticas
Para mais informações visite:www.TargetAcademics.com

Working Holiday Visa Program - Study and Work: As pessoas que possuem o

visto Working Holiday podem mesclar qualquer um de nossos programas com uma colocação de
trabalho na area de sua formação e experiência.
As colocações são remuneradas e são viavéis nas mais diversas areas (dependendo das habilidades do
aluno) e incluem: Hospitalidade, Administração, Vendas, Serviços, e Tecnologia de Informação.
XX
XX

XX

Somente os portadores do Working Holiday Visa são elegivéis.
É necessario que o aluno curse no minimo de 4 semanas de Inglês Geral antes da colocação no mercado
de trabalho.
Nivel: 7 a 8 quando no inicio do estágio| Início: Toda segunda-feira | Idade: 18 h

O que é o Working Holiday Visa?

O Visto Working
Holiday Canadense, tambem conhecido como International Experience Canada, é um visto de
trabalho em aberto por 1 ano. Atualmente este visto é concedido a aplicantes de 18 a 30 anos que
são naturais da Australia, Austria, Belgica, Chile, Costa Rica, Croácia, Replublica Tcheca, Dinamarca,
Estonia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong SAR, Irlanda, Italia, Japão, Coréia do Sul, Lativia,
Lituania, Mexico, Holanda, Nova Zelandia, Noruega, Polonia, Eslovaquia, Eslovênia, Espanha,
Suécia, Suiça, Taiwan, Ucrânia e Reino Unido.

Ensino à distância: Quest oferece aulas de Inglês a distância para grupos fechados, empresas e
escolas ao redor do mundo. Utilizamos equipamento de videoconferência de ultima geração (que permite
uma imersiva e real presença através do vídeo). Providenciaremos o equipamento de videoconferência
necessário (mediante deposito minimo). A instalação e operacionalização é simples e prática.
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Aulas particulares (em grupo ou individual): Aulas particulares são ideais e altamente
eficazes para alunos individuais ou grupos fechados, que têm como objetivo assimilar rapidamente o
idioma ou até mesmo concentrar-se em áreas que são de interesse específico dos alunos, tais como:
Direito, Engenharia, Medicina, Aviação, TESOL e Turismo. Aulas particulares podem ser contratadas em
adição as aulas em grupo.
XX

Duração: a escolha do aluno| Nivel: 1 h | Início: a escolha do aluno | Idade: 13 h

Imersão na casa do professor de Inglês: Os alunos vivenciam o modo de vida Canadense

enquanto têm aulas particulares de inglês em sua própria casa (15 ou 20 horas por semana). O
vocabulário e as aulas são personalizados e se baseiam nas necessidades de cada aluno. O currículo
segue a metodologia Quest.
XX

Duração: 1 a 12 semanas | Nivel: 1 h |Início: Toda segunda-feira | Idade: 14 h

Pais e Filhos: Pais que viajam acompanhados de seus filhos têm inúmeras opções na Quest
dependendo da idade da(s) criança(s) e da época do ano.
Acima de 13 anos: podem frequentar as aulas na própria Quest, enquanto seu(s) pai(s)
também frequentam as aulas.
Entre 5 e 12 anos de idade (durante o verão: Junho a Agosto): enquanto os pai(s) estudam na
Quest, a(s) criança(s) participa(m) de um divertido e educacional Summer Camp em areas que
variam de ciências a esportes. É necessário que a matricula seja feita com antecedência, até
31 de Janeiro do ano pretendido.
Entre 5 e 12 anos de idade (qualquer época do ano, grupos de 4 alunos, no mínimo): enquanto
os pais estudam na Quest, a(s) crianças(s) tem aulas em grupos fechados desenvolvidas
especialmente para elas.

XX
XX

XX

Adicionais opcionais aos programas primarios:

Adicionais opcionais são
oferecidos apenas em combinação com um programa primário com a finalidade de
complementar e expandir seus estudos.
XX Inglês MAX: Excelente e econômica opção para estudantes que
procuram uma maneira dinâmica de praticar e incrementar o inglês
através de dramatizações, projetos de equipe e interações diversas.
Oferecido às sextas feiras a tarde em combinação com qualquer outro
curso da Quest.
XX Chat Buddy: melhore suas habilidades conversando naturalmente ao
vivenciar o dia a dia e a cultura Canadense com um amigo nativo. Reúnase com o seu “amigo” de 3 a 5 horas por semana, fora do ambiente escolar,
para atividades sociais e de conversação. Máximo de 5 alunos por “amigo”

Voluntariado: Complemente seu programa com uma colocação

XX

em um trabalho voluntário. O voluntariado é uma excelente opção
para praticar o inglês, ajudar os necessitados, fazer novos amigos e
contatos e conectar-se a novas oportunidades.

XX

Nivel: 5 a 6 quando no inicio do voluntariado| Idade: 18 h

Practice
makes
perfect.
Perfect your
English with
Optional
Add-ons
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Structure
Matutinos

q

Foco no
desenvolvimento da
Comunicação

Cronograma - Tópicos por Período
Matutino

Programas Primários
Inglês Geral
Nível: 1 h

P. 01

8:40 - 9:30

Foco na Comunicação (FOC)
Nível: 1 h

Gramatica
XX Estrutura da Linguagem, Tempos Verbais, etc.

XX

Não se aplica

Intervalo - 10 min.

P. 02

9:40 - 10:30

XX

Comunicação Oral
Debates, Construção de Vocabulário, Formação de Palavras e Associações

Intervalo - 5 min.

P. 03

10:35 - 11:25

XX
XX

Comunicação Oral
Pratica da leitura para captação da ideia principal e dos detalhes,
Expressando Opiniões e Reações

Intervalo - 5 min.

P. 04

11:30 - 12:20

Intervalo - 40 min.

Vespertinos Vespertino

q

Flexibidade
nos workshops
-- e -Aulas
Academicas
Focadas

P. 05

13:00 - 13:50

Workshops > Página 5
Workshop 1 = 2 aulas germinadas
Workshops 1 Nivél: 2 h
Consulte pagina 5 para opções.

P. 06

Intervalo - 10 min.
Workshops 2 Level: 2 h
Consulte pagina 5 para opções.
Numero maximo de alunos por sala: 8

Cursos Focados > Página

5
Cada curso aqui listado = 3 aulas

É necessário que o aluno tenha nível 6
ou 7 para cursar os cursos Focados.
XX Escrita Acadêmica
XX TOEFL
XX IELTS
XX TOEIC
XX Preparação para Cambridge
XX Hospitalidade
XX International Business
Communication
XX Areas específicas (medicina, Aviação
International, etc.)

Tabela de Equivalência Quest - Compare os níveis da Quest

Tabela B

Se você tem intenção em cursar o ensino superior no Canadá (Faculdade ou Universidade), a maioria dos programas
requer um mínimo de pontuação no teste APP, entre 74-87 ou seu equivalente, para efetivar sua matricula.
TOEIC
10 - 215

Tabela
Comparativa
de
Equivalência
QUEST

225 - 545
550 - 780
785 - 935
940 - 990
1
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O aluno pode escolher entre os Workshops ou os Cursos Focados

14:00 - 14:50

15:00 - 15:50

q

Comunicação Oral
Exercícios de Conversação, Uso do Idioma, Pronúncia e Finalização

Intervalo - 10 min. Incluem FOC Workshops especialmente
desenvolvidos para os alunos do curso Foco
na Comunicação.

P. 07

Niveis

XX

TOEFL IBT

IELTS

CEFR1

Quest Level

0-8

0-1

A1

Level 1 - Beginner 1

0-3

9 - 18

1 - 1.5

A1

2 - Beginner 2

4-23

19 - 29

2 - 2.5

A1-A2

3 - Beginner 3

14-24

30 - 40

3 - 3.5

A2-B1

4 - Intermediate 1

25-35

APP2 Exit Test

41 - 52

4

B1

5 - Intermediate 2

36-47

53 - 64

4.5 - 5

B1-B2

6 Intermediate 3

48-59

65 - 79

5.5

B2

7 - Intermediate 4

60-73

80 - 101

6–7

C1

8, 9 - Advanced 1 &2

74-87

102 - 120

7.5 - 9

C2

10, 11 - Advanced 3 & 4

88-100

CEFR: Common European Framework | 2 APP: Quest’s Academic Pathway Program

Tabela A

Programas Acadêmicos
Preparatório Power para Exames
TOEFL, IELTS Nível: 7 h
XX

XX

XX

Academic Pathway Program
Nível: 7 h

XX Leitura Acadêmica
Métodos Estratégicos de Leitura e Prática

ELT Programs
Nível: 9 h
XX

XX Métodos de Leitura Aplicada,
Vocabulário Acadêmico e Técnicas de Anotações

XX

Prática de Compreensão de Leitura e Contexto do Vocabulário

XX

Apresentações: Planejamento, Preparação e Finalização

XX

XX

Aquisição da Linguagem e História

Métodos de Ensino e Princípios da
Aprendizagem

Planejamento de Aula e Seleção de
Material

Linguística e Análise do Discurso

Cursos Focados APP / EPP

Cursos Focados EPP

Cursos Focados APP

TOEFL e IELTS

XX

XX
XX
XX

XX
XX
XX

Estratégias de Leitura e Construção de
Vocabulário

Técnicas de Escuta
Técnicas de como fazer anotações
Padrões de Fala e Finalização
Modelos de Escrita
Composição da Escrita
Gramatica Aplicada

XX
XX
XX

XX
XX
XX

Fundamentos Gramaticais
Construção de Sentenças
Formas de Vocabulário.
Desenvolvimento de Paragrafo
Construção de Sentenças
Formas de Vocabulário

XX

XX

Técnicas de Ensino

Gestão de Sala de Aula e Avaliação
dos Alunos

English MAX

XX

Das 13:00 as 15:50 as sextas-feira.
Incremente seu Inglês!

NA

Carga Horaria e Opções de Programa

Períodos 1-7 de segunda a quinta-feira. Períodos 1-4 as sextas-feiras, seguidos pela opção
English MAX nos períodos de 5-7. ELT de segunda a sexta-feira nos períodos 1-6.

Tabela C

Lessons

Core English

Focus on
Communication

Academic Pathway
Exam Preparation

ELT
TESOL

English MAX

2)
2$
2*
3@

Períodos 1-4

NA

NA

NA

English MAX

English MAX

Sempre as sextasfeiras das 13:00 as
Período 2-6 Plus
NA
NA
NA
15:50. Eleve seu nível
P. 05 of English MAX
de Inglês a outro
patamar. Pode ser
Período 2-7 Plus
APP
Períodos 1-6
adicionado a qualquer
Períodos 1-6
P. 05 of English MAX
Períodos 1-6
30 aulas
carga horaria, por
exemplo: matriculeEPP
se por 12 semanas,
Períodos 1-7
NA
NA
Períodos 1-7
28 aulas semanais +
6 sessões de Inglês
English MAX é uma aula divertida, interativa e intensa que irá aumentar sua confiança e habilidade em falar MAX, ou seja em 6
Inglês. As sessões acontecem sempre às sextas-feiras das 13:00 as 15:50 e são independentes entre si, ou sextas-feiras você terá
seja, você poderá se inscrever para o número de sessões que desejar, enquanto aluno regular da escola.
aulas até as 15:50

1!
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Services

Atividades Extra Curriculares
As atividades são uma grande oportunidade de fazer novos amigos, descobrir
novos lugares e praticar o Inglês. Oferecemos semanalmente uma enorme
variedade de emocionantes atividades. Todos os passeios são organizados e
acompanhados por um representante da Quest.

As atividades incluem esportes sazonais, eventos culturais, viagens aos fins de semana,
festas, jantares, entre outros. Você também pode participar de um dos times da escola (corrida, futebol,
beisebol, etc) ou ajudar a organizar outros. Todas as atividades são oferecidas a preço de custo.

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Canoagem
Festivais
Escalada
Sessão de Cinema na Quest
Festa de Despedida
Disco Night
Liga de esportes
Teatro - Musicais
Esqui, Patinação no gelo
Pizza day
Times de Esportes
Dias Interculturais
Boliche
Excursões para:
Niágara Falls
Canadá Francês (Quebec)
Nova Iorque
Chicago
Boston
Thousand Islands
Algonquin Park

Serviços de Aconselhamento
A fim de garantir que você tenha uma experiência de estudo agradável e de sucesso, oferecemos
uma variedade serviços de aconselhamento:
XX
XX
XX
XX
XX
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Gratuito – Processo de inscrição em exames de proficiencia: TOEFL, TOEIC, IELTS e Cambridge.
Gratuito – Vistos: informaçoes gerais sobre como aplicar e obter formulários.
Gratuito - Aconselhamento Acadêmico Geral: Para questões relacionadas à escola e para obter
informações gerais sobre como prosseguir seus estudos de graduação no Canadá.
$ 250 - Aconselhamento Acadêmico Especializado: Informação detalhada sobre a disponibilidade
e seleção de programas e escolas até a conclusão de sua aplicação.
Falamos Portugues. Nossos consultores multilíngues estão disponíveis para auxilia-lo em seu
proprio idioma.

Acomodações
A acomodação é uma parte importante da experiência no exterior. Para
garantir conforto e satisfação, buscamos e selecionamos cuidadosamente
as acomodações com base nas necessidades individuais dos alunos. Antes
da chegada, o aluno receberá informações sobre sua acomodação, que
incluem:
XX
XX
XX

Fotos
Mapa de Localização
Video

XX
XX

Contato
Descrição Completa

Opções de acomodação:

Homestay: Uma família hospedeira oferecerá a segurança e aconchego de um lar para você
se instalar e expandir seus conhecimentos. Eles lhe apresentarão os costumes canadenses e irão
ajudá-lo a se adaptar à cultura para que você aproveite ao máximo sua experiência no exterior.
As famílias são cuidadosamente selecionadas de acordo com a qualidade de suas casas, seus
interesses e descendência. Todas as casas possuem:
XX
XX
XX

Quarto mobiliado privativo
Banheiros
Acesso ao transporte publico

XX

XX

Acesso a telefone, televisão, lavanderia
entre outros
Refeições nutritivas

Programa Homestay Experience: Este programa oferece uma oportunidade para
os estudantes que desejam vivenciar a cultura canadense e seu estilo de vida. Os alunos são
imersos na vida cotidiana de uma homestay e executam tarefas simples além de participar
das atividades de entretenimento, onde praticam e desenvolvem suas habilidades linguísticas.
Homestays estão disponíveis em Toronto e em pequenas cidades canadenses.

XX

XX

Datas de Inicio: Flexivel durante todo o ano - Idade: 14h

Residências:

As Residências Estudantis (sujeitas à disponibilidade) são recomendadas para
estudantes que desejam ter mais independência quando comparando-se a uma Homestay. Neste
tipo de Residência, o aluno poderá ter:
XX

Banheiro compartilhado, cozinha, sala
de estar, roupa de cama e toalhas

XX
XX

Quarto privativo ou compartilhado
Não inclui refeições

Oferecemos 2 tipos de Residências:
XX
XX

Residências Standard: Em Universidades, localizadas no centro da cidade, normalmente
disponíveis somente no período de verão.
Residências Basic = Casas de Estudantes: Imovéis particulares ocupados em parte ou em
totalidade por estudantes. Cozinha disponível. Disponível em todos os meses do ano.

Apartamentos Privativos: Apartamentos privativos são ideais para famílias ou estudantes
que preferem uma acomodação exclusiva e independente. Os apartamentos são totalmente
equipados e incluem quarto, cozinha, sala de estar, lavanderia, e em alguns casos, serviço de
limpeza. O aluno deverá providenciar suas próprias refeições e se desejar, poderá compartilhar o
apartamento com um amigo.
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Academic
Pathway
Sua porta de entrada para Universidades e
Colleges Canadenses

The Education You Need
for The Future You Want
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Aprovação
no teste de
Admissão APP

a

Manter 80%
de presença
durante o curso

Academic Pathway Program (APP)
O programa Academic Pathway (APP) é a porta de entrada para o ensino superior que você
necessita para complementar a carreira profissional que você deseja.
►►
►►

►►

►►

►►

Admissão completa ou condicional em um College ou em uma Universidade.
Desenvolva suas habilidades no idioma inglês a um nível de excelência eficaz para o curriculo
acadêmico em sua area de estudos.
Obtenha um diploma de um College ou Universidade com 1, 2, 3 ou 4 anos de duração, variável
de acordo com o programa de sua escolha. Graduações disponíveis incluem Bacharelados,
Diplomas e Pós Graduações.
Enquanto estudante, o aluno terá a oportunidade de mesclar o aprendizado acadêmico com
uma experiência de trabalho remunerada através dos programas CO-OP.
Depois de graduado no College ou Universidade, trabalhe full time por até 3 anos no Canadá.
Auxilio na colocação no mercado de trabalho, com 90% de colocações bem sucedidas.

Visão Geral

O programa Academic Pathway é um programa intensivo desenvolvido especificamente com o
objetivo de preparar individuos para cursar um College ou uma Universidade.
►►

►►
►►

Admissão: Necessario ter nível intermediário avançado de inglês Quest - nivel 7 e fazer um
teste de admissão (presencial ou a distância). Estudantes que ainda não possuem o nivel
de inglês exigido, podem registrar-se em nosso programa de inglês geral até atingir o nível
determinado. Início do programa: todas as segundas feiras.
Duração: 12 ou até 16 semanas para estudantes que necessitam de mais tempo de preparo.
Conclusão: O aluno concluirá o programa depois de ser aprovado no teste final da Quest.
Estudantes que não forem aprovados neste teste, poderão refazê-lo passadas 2 semanas. Se
não forem aprovados novamente, terão que cursar 4 semanas adicionais de curso para que
então, tenham direito a outra tentativa.

O curso tem como objetivo aprimorar a leitura, a escrita e ensinar ao aluno técnicas de pesquisa
e habilidades de análise voltados para os rigorosos padrões acadêmicos Canadenses. O programa
permitirá que o aluno:
►►

►►

►►

Desenvolva estratégias de aprendizagem e técnicas de pesquisa que serão aplicadas na escrita
acadêmica.
Construa um vocabulário acadêmico e desenvolva habilidades em apresentações para o
público.
Leia de forma eficaz, identifique a ideia principal, faça as devidas conexões e chegue ao
contexto do texto.

Após a concusão bem sucedida, o aluno estará apto a ingressar em Colleges ou Universidades com
as quais a Quest tem acordos, sem a necessidade de exames adicionais de proficiência do idioma. A
tabela B na pagina 8, detalha o minimo de proficiência equivalente necessária para ingressar em um
College ou em uma Universicade.
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Aprovação no
teste final do
curso APP

a

Inicio do College e
Inicio da permissão
de trabalho

Cronograma
Periodo

P. 01

8:40 - 9:30

Tópicos
XX
XX

Padrões de Leitura Academica
Métodos Estratégicos de Leitura e Prática de Leitura

Intervalo - 10 min

P. 02

9:40 - 10:30

XX
XX

Aplicação dos Métodos de Leitura
Vocabulário Acadêmico e Técnicas em como fazer Anotações

Intervalo - 5 min

P. 03

10:35 - 11:25

XX

Prática de Compreensão da Leitura
Vocabulário no Contexto

XX

Apresentações: Planejamento, Preparação e Entrega

XX

Intervalo - 5 min

P. 04

11:30 - 12:20

Intervalo - 40 min

P. 05

13:00 - 13:50

XX
XX
XX

Fundamentos Gramaticais
Construção de Sentencas
Vocabulário

Intervalo - 10 min

P. 06

14:00 - 14:50

XX
XX
XX

Desenvolvimento de Parágrafos
Redação
Formatos de Citações (MLA, APA, etc.)

Bolsas de Estudo de até CAD $3000
Estudantes que se matricularem e completarem o primeiro mês no College ou na Universidade
poderão ser elegíveis para uma bolsa de estudos concedida pela Quest de até $ 1000 (CAD$ 500
padrão + CAD$ 500 adicionais, para os estudantes que ponturem 90% ou mais em nosso teste final
do programa APP). Além disso, alguns dos nossos Colleges e Universidades parceiros oferecem bolsas
de estudo de até CAD$ 2000 (Favor consultar condicões).
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Quest
Adventure
Camps
“A melhor experiência
da minha vida!!!”
Matheus de Souza , Brasil

Ingles + Atividades durante o ano todo para adolescentes

+

+

AdventureInCanada.com
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Visão Geral
Visão Geral

“A melhor experiência da minha vida “. O programa “Adventure Camps” da Quest proporciona uma
experiência inesquecível de aprendizagem através da combinação entre estudar Inglês e uma variedade
de passeios e atividades muito divertidas. O objetivo do programa vai além do ensino do idioma e inclui
aulas de liderança, expansão de horizontes, novas amizades e inúmeras possibilidades e descobertas.
O programa é customizado e pode ser organizado durante todo o ano; na Primavera, Verão, Outono e
Inverno. O programa de verão é o mais popular, com mais de 400 alunos matriculados anualmente e,
por isso possui um excelente mix de nacionalidades.

Classes - Localização e Capacidade
As aulas são lecionadas em nosso campus principal ou em nosso campus de verão (dependendo da
data de inicio do programa), ambos os campus estao localizados no coração de Toronto e são facilmente
acessíveis por transporte público – a apenas dois minutos do metrô. O campus de verão na Universidade
Ryerson acontece do final de Junho até inicio de Agosto. Por favor veja mapa na pagina 23.
Turmas reduzidas (media de 12 alunos em Julho e 16 em Agosto), conduzidas por profissionais
certificados que proporcionam um ambiente confortável e moderno para aprendizagem do idioma.

Aulas: Inglês + Liderança - 20 aulas por semana
O programa padrão consiste em 20 aulas semanais (50 min cada), de segunda a sexta feira das 8:40
a 12:20. No programa de verão, a última aula do dia inclui um componente de desenvolvimento de
competências de liderança que têm como objetivo capacitar os alunos a descobrir seu potencial,
explorar novas ideias e desenvolver habilidades que irão auxiliá-los em seu futuro. Nosso currículo com
ênfase em comunicação torna o aprendizado pura diversão!

Primeiro dia de aula - Avaliação e Orientação
No primeiro dia de aula os alunos são avaliados em suas habilidades linguísticas e direcionados
adequadamente para um dos nossos 11 níveis. Os resultados dos testes de revisão semanais
combinados com a presença em sala de aula são inseridos na Avaliação de Progresso de cada
aluno. Esta avaliação é disponibilizada on-line e pode ser acessada pelos próprios alunos e ou pais/
responsáveis.
Depois dos testes, todos os alunos passam por uma sessão de Orientação que abrange todos os aspectos
do programa (aulas, atividades extra curriculares, acomodação), e inclui tambem as diretrizes, regras e
políticas da escola, para que possamos garantir a segurança e bem estar de todos.

Instalações da Escola
Nossas instalações possuem salas de aula espaçosas, bem iluminadas, modernas e equipadas com
computadores e projetores. Tambem contamos com student lounges, escaninhos e wi-fi gratuito.
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Activities

Variedade emocionante de Atividades

As atividades são parte fundamental dos nossos Programas “Adventure Camps”. Os passeios oferecem
aos alunos a oportunidade de vivenciar um novo mundo, fazer novos amigos e praticar o Inglês.
Cada semana é preenchida por uma enorme variedade de atividades que têm como objetivo proporcionar
uma divertida e memorável experiencia no Canadá. Canoagem, Parques de Diversão e Parques Aquáticos,
esportes, passeios de barco, Niagara Falls e muito mais! O programa padrão inclui atividades extra
curriculares 6 vezes por semana, dentre as quais um passeio de um dia inteiro de duração nos finais de
semana. Basicamente todos os dias são preenchidos com uma nova aventura.

Guias das Atividades:todos os passeios são conduzidos por Instrutores de Inglês/Coordenadores
de Atividades, maduros, experientes e responsáveis, que irão garantir que os alunos:
XX
XX

Obtenha o máximo de sua experiência.
São educados e cordiais em todos os momentos

XX

Comunicados diariamente sobre suas atividades,
horárioselocais.

Horários das Atividades: A maioria das atividades durante a semana começa as 13:30

Calendário de Atividades
Modelo de 4 semanas

(depois do almoço) e termina as 19:00, horario do jantar. Algumas atividades começam no início da
noite e permitem que os alunos se alimentem primeiro. Os passeios de um dia de duração, (como
Niágara Falls) começam por volta das 9:00 e terminam as 20:00.
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Monday

Tuesday

Wednesday

Arrival. Students Met at Airport.

Testing , Orientation, City Tour

Canoeing on Lake Ontario

Outdoor Sports at Beaches

Disco Night

Wonderland Water Park

Outdoor Swimming

Disco Boat Cruise

Activity Free Day

Activity Free Day

QUEST Olympics

Bowling

Passeios Opcionais: Incremente seu calendário de atividades com viagens de 2, 3 ou 4 dias
totalmente monitoradas para os destinos:
French
Canada

New York
City

Boston,
Washington

Chicago

As viagens são realizadas em onibus de luxo e incluem acomodação em hotéis 3 ou 4 estrelas, além
de um guia de turismo profissional. Refeições e ingressos para determinados pontos turisticos, são
opcionais.

Camps opcionais especializados em esportes: Disponíveis para grupos e indivíduos em regime
part-time permitindo que os alunos participem da maioria das atividades regulares propostas pela
escola. Este programa permite que os alunos aprendam um novo esporte ou melhorem habilidades
pré-existentes:
As matriculas devem ser feitas com
antecedencia de 3 a 6 meses. Hockey, skiing
e snowboarding somente no inverno.

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Activity Free day

CN Tower

Day trip to Niagara Falls

Canada Day Celebrations

Activity Free Day

Waterfront Concert

Wasaga Beach

Toronto Zoo

Royal Ontario Museum

Laser Quest

Canada’s Wonderland

Beaches’ International Jazz Festival

Blue Jays Baseball Game

Farewell Ceremony at Medieval Times

Toronto Islands Beach, Sports

Departure
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Accommodation
Acomodação em Homestay

Sabemos que uma Acomodação de qualidade é fundamental para a satisfação geral do aluno.
Pensando nisso, gerenciamos nosso próprio departamento de Acomodação, com inspeções regulares
a fim de garantir o conforto e a satisfação do aluno.
As acomodações em Homestay (somente um aluno por nacionalidade em cada casa) são localizadas
entre 35 a 55 minutos da escola utilizando-se o transporte público.
O aluno receberá um perfil detalhado antes de sua chegada, que inclui:
XX
XX
XX
XX

Fotos/video: mínimo de 3 – familia hospedeira, casa e quarto.
Mapa indicando a localização da escola e da acomodação.
Instruções detalhadas de locomoção indicando a rota e o tempo de viagem.
Descrição detalhada do bairro, alojamento e amenidades incluídas.

Nós regularmente consultamos nossos alunos para verificar se estão bem acomodados.
Veja aqui um modelo de perfil de uma acomodação Quest: www.studyquest.net/accommodation/profile
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Acomodação em Residência
Acomodações em Residência Estudantil, estão disponíveis entre Maio e Agosto. Duas opções estão
disponíveis:
XX University of Toronto, 89 Chestnut Residence. Requer uma estadia minima de 3 semanas.
XX Ryerson University ILLC Residence.
Ambas as residências ficam a uma curta caminhada de 10 minutos de distancia do nosso campus de
verão e a 15 minutos do nosso campus principal. Ambas estão localizadas em edifícios modernos e
reformados e oferecem:
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Suites individuais e duplas com ar condicionado
Cafeteria
Recepção 24 horask
Academia (Chestnut apenas)
Acesso à Internet (taxa extra)
Student lounges com TV e jogos
Cozinha (ILLC apenas)

XX
XX

XX
XX

Limpeza do quarto (uma vez por semana)
Roupa de cama e toalhas (trocadas uma vez por
semana)
Lavanderia (mediante pagamento)
Ferro de passar roupa (se solicitado)

University of Toronto, 89 Chestnut Residence - veja o mapa ao lado

Building

Reception

Cafeteria

Gym

Floor Hallway

Room

Ryerson University ILLC Residence - veja o mapa ao lado

Building

Reception

Entrance

Cafeteria

Floor Hallway

Room
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Details

Grupos, faixa etária e matriculas individuais
Podemos acomodar grupos de diferentes tamanhos e também alunos individuais (durante o verão) com
idade minima de 13 anos. No anos passados recebemos grupos de 5 ate 250 alunos. Em nosso programa
de verão acomodamos aproximadamente entre 400 e 500 alunos e em nosso programa de inverno entre
100 e 150 alunos.
Todos os grupos tem seu proprio Coordenador de Atividades e os alunos individuais sao adicionados aos
grupos ja existentes.

Li”l Juniorsde 7 a 12 anos. Acomodação em Residencia Estudantil apenas. Grupos de 8 ou
mais alunos acompanhados de um group leader. Aceitamos somente grupos.
Juniors de 13 a 18 anos Acomodação em Residencia Estudantil ou Homestay.

Nacionalidades - Uma Aventura Internacional
Nosso Summer Adventure Camp reune alunos dos mais diversos países proporcionando uma inesquecivél
atmosfera Internacional. Nos últimos anos, recebemos grupos do Brasil, Espanha, Itália, França, México,
Colômbia, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Emirados Arábes Unidos, Rússia, Japão, Bélgica e Turquia.

Transporte
O traslado aeroporto – acomodação, está incluso neste programa. Os alunos são recepcionados no
aeroporto por um representante da Quest que lhes entrega um passe e um mapa do transporte publico
alem de um cartão com os contatos de emergência da Quest. No primeiro dia de aula, uma pessoa
designada irá acompanhá-los no percurso até a escola.
O transporte da acomodação até a escola e para os passeios normalmente é feito por transporte
público. O transporte para as excursões fora de Toronto é feito por onibus fretado. O sistema de
transporte de Toronto é o segundo maior na América do Norte e é classificado como um dos mais
seguros e eficientes de todo mundo.

Segurança e Serviço
Tomamos todas as medidas para garantir a segurança e o conforto dos estudantes. Os Coordenadores
das atividades são instrutores experientes, com maturidade necessária para garantir que os alunos
estejam seguros. Adicionalmente, representantes multilíngues da escola estão disponíveis 24 horas
por dia, 7 dias por semana, para auxiliá-los. No desembarque em Toronto, os alunos recebem um
cartão com os contatos de emergência da Quest.

Refeições

A Alunos hospedados em casas de família tem a opção de escolher entre 2 e 3 refeições diárias.

 Café da manhã: estilo continental - cereais, torradas, frutas, leite, etc. Normalmente sef-service.
 Almoço: “para viagem” - sanduíche, bebida, snack.
 Jantar: caseiro
Nas Residências Estudantis, os alunos tambem podem escolher entre 2 e 3 refeições diárias. O
café da manhã e o jantar são em estilo buffet e o almoço poderá ser “para viagem” ou buffet,
dependendo da Residência escolhida. Em dias de excursões para fora de Toronto os alunos
receberão ou um almoço “para viagem” ou uma quantia em dinheiro para comprá-lo no destino.
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Where & When
Mapas do Campus e da Residência
Main Campus
Summer Campus
Ryerson Residence
Chestnut Residence
200 meters

Modelo de programação diária
7:30

Café da manhã e deslocamento até a escola

8:40 a 9:30

Aula: Foco na Estrutura da Linguagem
Intervalo - 10 minutos

9:40 a 10:30

Aula: Debates, Construção de Vocabulário e Formação da Palavra
Intervalo - 5 minutos

10:35 a 11:25

Aula: Pratica da Escuta, Expressando Opiniões e Reações
Intervalo - 5 minutos

11:30 a 12:20

Aula: Conversação, Uso da Linguagem e Pronuncia

12:20 a 13:30

Almoço

13:30 a 18:30

Passeio: Canoagem no Lago Ontário

19:00 a 20:30

Jantar na Residencia Estudantil ou na Homestay
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