
                                                                                                                                                                                                                                 

FOREIGN LANGUAGE 
ADVENTURE PROGRAMS
Diversão garantida
Verão e Inverno



A minha experiência no acampamento de verão em Montreal 
foi ót ima! Eu realizei um sonho! São momentos que eu nunca 
mais vou esquecer!
Eu f iz amigos de vários lugares do mundo, descobri muitas 
coisas e aprendi muito durante a minha estadia.
Montreal é uma cidade incrível!
Muito obrigada BLI !

Fernanda Barba,  Mexico

Part icipar do acampamento de inverno da BLI  foi muito legal. 
Eu me divert i muito! Conheci muitas pessoas, visitei lugares 
inesquecíveis como Niágara e Nova York, além de at ividades 
como o tobogan na neve, o t renó de cães selvagens e muitas 
out ras. 
Eu estudei f rancês e os meus professores foram fantást icos!
No próximo ano eu estarei de volta com toda certeza.

Delia Scattina,  Suiça

A BLI é uma escola de Inglês e Francês com sede em duas das cidades mais bonitas do Canadá: 
Mont real, o único local bilíngue da América do Norte; e a histór ica e francófona Quebec.    

Os nossos programas de verão e de inverno te darão a oportunidade de vivenciar fér ias fantást icas 
junto a uma enorme var iedade de at ividades e passeios.

Se você quiser ter a melhor experiência de férias e de estudos da sua vida, junte-se à BLI!



learn

discover

live

enjoy

Estudar na BLI é uma experiência que vai além da sala de aula. 
Você será inserido em classes multiculturais com professores 
qualificados, o que tornará o seu aprendizado divertido, 
interessante e interativo. 

As aulas nunca se repetem! Os tópicos abordados são 
cuidadosamente selecionados para que os alunos estejam 
sempre interessados e motivados.

No final do programa você terá mais confiaça nas suas 
habilidades linguísticas e estará ainda mais perto de atingir os 
seus objetivos!

Viver em uma cidade que fala o idioma que você está 
aprendendo te dará a oportunidade de praticar o Inglês ou 
Francês em situações reais.

Você terá a chance de mergulhar numa verdadeira imersão da 
cultura inglesa e francesa canadense!

Deixe as suas habilidades linguísticas fluírem além da sala de 
aula! Você viverá em uma das cidades mais seguras, mais em 
conta e mais bonitas da América do Norte, sem contar a 
história, cultura e as pessoas acolhedoras, que juntos são sem 
dúvida fatores importantes no aprendizado de um idioma. 

Participando do Programa de Atividades você irá explorar e 
descobrir duas das cidades mais bonitas do Canadá, além de 
praticar Inglês e Francês com os colegas de classe dentro e 
fora da sala de aula em situações reais do dia a dia.

Você terá o seu tempo preenchido graças às nossas atividades 
que envolvem diversos passeios. 

Na agenda estão: esquiar durante o inverno, festivais de 
música no verão, finais de semana em Nova York ,  observação 
das baleias no belo Tadoussac... na BLI você aprende a gostar 
de aprender.

A convivência com estudantes de diversos os lugares do mundo te 
faz criar cria novos laços de amizade e aprendrer sobre inúmeras 
outras culturas enquanto você pratica Inglês ou Francês.

Ao participar das nossas atividades você garantirá momentos que 
ficarão na memória por toda a vida ao mesmo tempo em que você 
continua a aprender num ambiente descontraído e divertido.

Estudar um idioma nunca foi tão legal!



Tudo incluso num só programa

Nós cuid am os d e to dos os d eta lhes!

O Programa Flap inclui:
- Supervisão, segurança e proteção do aluno
- Um ambiente de aprendizado seguro
- 24 aulas de Inglês ou Francês por semana - De segunda a sexta com professores qualificados
- Material didático e certificado de participação
- Grupos com no máximo 15 alunos por sala
- Hospedagem - Residência estudantil ou casa de família - opções disponíveis de acordo com o destino escolhido
- Pensão completa com 3 refeições por dia, dietas variadas e opções saudáveis
- Atividades e excursões supervisionadas - 5 atividades de meio período durante a semana e 2 dias completos no sábado e domingo
- Custos de transporte local inclusos
- Seguro saúde
- Transporte do e para o aeroporto
- Carta custódia
- Serviço de acompanhamento de menores. A equipe da BLI acompanhará os alunos menores de idade até o aeroporto garantindo que 

o retorno seja seguro.

Os p r o gr am as FLAP d e Ver ão & Inver no  o f er ec em um a f antást ica ex p er iênc ia 

inter nac io nal co m binando o  ap r end izado d e Inglês e Fr ancês co m um a eno r m e 

d iver sid ad e d e at iv id ad es d ent r o  d e um am biente tota lm ente segur o.

O nosso o bjet ivo  va i a lém  d e ensinar  Inglês e Fr ancês. Nós q uer em os p r opo r c io nar  ao 

estud ante a opo r tun id ad e d e ex pand ir  os ho r izo ntes f azendo novas am izad es co m 

p essoas do m undo inteir o.

Garantir o bem estar e a 
segurança das crianças que 
estudam na BLI   é algo 
essencial para nós. Por isso 
contamos com uma equipe 
especializada e experiente que  
cuidará dos seus f ilhos 24/ 7. 



Aulas & Oficinas

Pr o gr am as d e Alta Qualid ad e

A BLI oferece programas de alta qualidade. Todas as nossas aulas são ministradas por profissionais experientes e certificados.

O nosso plano de estudos tem como base a comunicação. Ele foi especialmente desenhado para ensinar e motivar jovens alunos e para 
mantê-los interessados nas nossas aulas. Isso faz do aprendizado o que ele deveria de fato ser: DIVERTIDO!

Para que os alunos estejam sempre envolvidos, os tópicos das aulas são cuidadosamente pensados e voltados  para os adolescentes, de 
forma interessante e apropriada.

Com o intuito de aumentar a produtividade, nós mantemos as nossas classes com 15 alunos no máximo. Desta forma, nós conseguimos 
proporcionar uma atenção individual de acordo com cada perfil e necessidade.  

Na BLI os estudantes ganham confiança e atingem os seus objetivos com muita diversão!

As aulas ocorrem tanto no nosso campus principal, no coração de Montreal, quanto no num local anexo; ambos são de fácil acesso por 
transporte público - somente cinco minutos a pé da estação de metrô.

No período da manhã os alunos têm aulas regulares de Inglês e Francês. À tarde eles podem optar por uma das oficinas. 

As nossas oficinas complementares são parte fundamental do programa uma vez que elas dão aos alunos a oportunidade de desenvolver 
habilidades linguísticas enquanto eles praticam e desenvolvem outras competências, num clima bastante  descontraído!

Os ateliês são um meio de incentivo à autonomia e à flexibilidade, proporcionando resultados positivos. Trabalhando em conjunto com os 
colegas e com  os líderes, os alunos desenvolverão projetos semanais  que deverão ser apresentados todas as sextas-feiras. 

Uma nova oficina a cada semana:
- Jo r nalism o
- Foto gr af ia Digita l
- Teat r o
- Canto
- Ar tes
- Film agem



Programa de atividades
As atividades e excursões são parte essencial deste 
programa. Elas fornecem ao aluno a oportunidade de 
experimentar um novo mundo: descobrindo novos 
interesses, fazendo novos amigos e praticando um novo 
idioma (inglês/ francês) fora da sala de aula. 
O programa é projetado para manter os estudantes 
ocupados. Ele contém uma enorme variedade de 
atividades feitas para entreter e para promover uma 
experiência divertida e inesquecível no Canadá.  Os 
estudantes podem praticar diariamente e em situações 
reais os idiomas que estão aprendendo enquanto 
exploram as belas cidades de Montreal e Quebec.
O programa inclui cinco atividades de meio período 
durante a semana e dois dias completos no final de 
semana.
Todas as excursões são guiadas por uma equipe 
qualificada e bilíngue, madura, responsável, profissional. 
garantindo aos estudantes: 

- O aproveitamento máximo da sua experiência;
- Tratamento respeitoso e cordial ;
- Informações diárias sobre a programação; 
- Informações sobre locais e horários;
- Descobrir a vida, cultura e história canadense.

W e take car e o f  ever y thing!
UM DIA NO f l ap

7h30 - 8h30 Café da manhã

9h - 12h20 Curso de idiomas

12h20 - 13h10 Almoço

13h10 - 14h Oficinas

14h - 18h Atividades diárias

18h - 19h30 Jantar

19h30 - 20h Descanso

20h - 21h30 Atividades na residência

22h - 22h30 Controle dos quartos

22h30 Hora de dormir

A pr ogr amação dos f inais de
semana var ia de acor do com 

o passeio pl anej ado



Exemplo de atividades diárias
14h - 18h

Caminhada a pé pela Velha Montreal
Biodome
Planetário

Dia de compras
Cidade subterrânea
Estádio Olímpico
Passeio de bicleta

Mirante do Mont Royal
Lago do Castor

Patinação no gelo

Exemplo de atividades na residência
20h - 21h30

Natação
Aulas de fitness

Campeonato de Play station
Campeonato de ping pong

Noite de jogos
Sessão de filmes
Noite do karaokê

Discoteca
Show de talentos
Caça ao tesouro

Exemplo de passeios de final de semana
Horários  variados

Ottawa 1 Dia
Ciade de Quebec 1 Dia

Toronto e Cataratas do Niágara 3 Dias
Prática de esportes
Floresta Arbraska

Parque de diversão La Ronde 
Rafting

Cataratas de Montmorency
Upper Canada Village

Parque aquático

Explore e descubra

P a s s e io  o p c io n a l :  No v a  Yo r k  -  3 d ia s

V is it e  No v a  Yo r k  e   d es c ub r a  l ug a r es  c o mo  o  Emp ir e  St a t e , a  Times  Sq ua r e , 
o  Cen t r a l  P a r k , a  es t Át ua  d a  Lib e r d a d e , o  So h o , e t c .

o  c us t o  d es t es  p a s s e io s  n ÃO ESTÁ in c l us o  NO P A COTE D O P R OGR A MA  f l a p . A S 
A TIV ID A D ES ESTÃO SUJEITA S À D ISP ONIB ILID A D E. 

O v is t o  a mer ic a n o  p o d e  s e r  r eq uis it a d o  d e  a c o r d o  c o m o  s eu p a ís  d e  o r ig em.

Se você quer aproveitar ao máximo a sua experiência no exterior, 
escolha o programa FLAP da BLI  para uma imersão bilíngue completa! .



Este calendário é apenas um exemplo e pode não refletir a programação durante a sua estadia. As atividades podem ser modificadas de 
acordo com a estação do ano, temperatura e duração do programa. A programação será entregue ao aluno somente após a sua chegada.

Início do FLAP

Caminhada pela 
Velha Montreal Escalada  Saint Joseph e 

Mont Royal

Festa de boas 
vindas Natação Ensaio para o show 

de talentos

Dia Aquático
Cidade subter rânea Planetár io Amazing Race

Ensaio para o show 
de talentos Noite do karaokê Natação

Patinação no gelo Estádio Olímpico

Cidade de Quebec
Sessão de filmes Noite de jogos

Praça das Artes Dia de compras
Show de talentos 

e BBQEnsaio para o show 
de talentos Festa de formatura

Ottawa
Parque Lafontaine Museu de Belas 

Artes
Mercado 

Jean Talon Tohu Toronto e 
Cataratas do 

Niágara

Toronto e 
Cataratas do 

NiágaraNoite fitness Ensaio para o show 
de talentos Natação Noite livre para 

repouso 

Tour em Toronto e 
Cataratas do 

Niágara

Caça ao tesouro Museu do Maple Boliche Natação Dia de compras Dia livre para a 
prática de 
esportes

Ensaio para o show 
de talentos Natação Noite de desafios

Campeonato de 
video game

Show de talentos

Visita ao
Upper Canada

Museu Grevin Jardim Botânico Caça ao tesouro Passeio de bike Laser Tag Parque de 
diversão 
La RondeNatação Karaokê Sessão de filmes Campeonato de 

video game

Festa de formatura

Fim do FLAP

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Montreal
Exemplo de Calendário de Atividades de Verão

Exemplo de Calendário de Atividades de Inverno

Início do FLAP
Caminhada pela 
velha Montreal Biodome Oratór io Saint 

Joseph

Festa de boas vindas Caça ao tesouro Natação

Dia de esquiar
Cidade subter rânea Planetár io Amazing Race

Natação Noite do karaokê Natação

Patinação no gelo Estádio Olímpico
Ottawa

Sessão de filmes Noite de jogos

Praça das Artes Dia de compras
Show de talentos 
e festa da pizzaEnsaio para o show 

de talentos Festa de formatura

Cidade de Quebec e 
Hotel de Gelo

Parque Lafontaine Concurso de 
bonecos de neve

Mercado Jean 
Talon Patinação no gelo

Toronto e Cataratas 
do Niágara

Toronto e 
Cataratas do 

NiágaraSessão de filmes Ensaio para o show 
de talentos Natação Noite de jogos

Toronto e Cataratas 
do Niágara

Festa da neve Museu do Maple Boliche Museu de Belas Artes Dia de compras Dia livre para a 
prática de 
esportes

Campeonato de 
video game Natação Sessão de filmes

Noite livre para 
descanso

Festa de formatura

Fim do FLAP

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado



Este calendário é apenas um exemplo e pode não refletir a programação durante a sua estadia. As atividades podem ser modificadas de 
acordo com a estação do ano, temperatura e duração do programa. A programação será entregue ao aluno somente após a sua chegada.

Início do FLAP Caminhada pelo 
Velho Quebec Escalada Ilha Orleans

Dia aquático Mercado Old Port Laser Tag Tarde de jogos

Alabraska Caça ao tesouro Promenade des 
Gouverneurs Quebec Festival 

Montreal Festival de verão Museu de Belas 
Artes Marina Cap Rouge

Patinação no gelo Observatór io e 
Grand Allée

Cataratas 
Montmorency

Visita ao par lamento Dia de compras Visita ao aquár io

Estrada de fer ro 
para Levis Boliche Colheita de frutas

Natação Dia de compras Dia de esportes

Observação de baleias 
em Tadoussac

La Citadelle & 
battefields Trampolim elástico Amazing race Passeio de bike Picnic no porto 

Beauport Vacation Village 

Fim do FLAP

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Quebec
Exemplo de Calendário de Atividades de Verão

Exemplo de Calendário de Atividades de Inverno

Início do FLAP Caminhada pelo 
Velho Quebec Patinação no gelo Trampolim elástico

Montreal Promenade des 
Gouverneurs Marina Cap-Rouge   Observatór io e 

Poutine

Dia de esquiar Visita ao Castelo 
Frontenac Escalada Mini Golf 

Visita ao hotel de gelo Caça ao tesouro Visita ao Par lamento Tarde de filmes

Museu da 
Civilização Show de talentos Caminhada na 

neve

Boliche Decoração de natal Tubbing

Museu de Belas 
Artes

Estrada de fer ro 
para Levis 

Cataratas 
Montmorency

Aquário Dia de compras Trenó de cães  
selvagens

Fim do FLAP

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado



Quartos compartilhados com ar condicionado
Academia 24h 
Lounges & cozinhas equipadas 
Wi-Fi ilimitado 
Piscina aquecida
Atividades sociais
Lavanderia · $$

Impressões gratuitas
Salas de estudos

Sala de filmes e de jogos
Restaurante e cozinha em todos os andares

Segurança 24h 

Residência Estudantil
Com este programa você irá se hospedar na EVO, uma residência estudantil 
localizada a 5 minutos do nosso campus principal. 
Viver numa residência te dará a oportunidade de conviver com outros 
estudantes internacionais durante o seu programa.
Além disso você terá uma equipe 100% disponível para te ajudar e tirar todas 
as suas  dúvidas.
Após a sua chegada você será orientado sobre todas as regras da residência, 
os horários das refeições, as comodidades do local, os procedimentos de 
emergência,  e outros serviços. 

BLI MONTREAL
IDADES 10 - 17
VERÃO  1 - 5 SEMANAS
INVERNO 1 - 4 SEMANAS



BLI MONTREAL 
IDADES 13 - 17
VERÃO  1 - 8 SEMANAS
INVERNO 1 - 4 SEMANAS

BLI QUEBEC 
IDADES 13 - 17
VERÃO  1 - 8 SEMANAS
INVERNO 1 - 4 SEMANAS

Casa de família
Um lar longe de casa
Este programa te dará a oportunidade de se aprofundar nos idiomas e na 
cultura canadense. Você viverá uma experiência em família!
Todas as nossas famílias são cuidadosamente selecionadas e aprovadas de 
acordo com os critérios da BLI. Nós garantimos que as residências são 
seguras e seguem os padrões diários de higiene.
Caso você opte por este programa, as suas atividades diárias terminarão às 
18h. Você deverá utilizar o transporte público para retornar à casa para 
então jantar com a sua família anfitriã.
Todas as refeições serão fornecidas pela família. Durante as excursões de 
final de semana você será responsável pela sua alimentação. 

Eu fiquei muito feliz com a minha escolha de 

hospedagem
.. Tudo era pe

rfeito... eu t
inha tudo o

 

que precisav
a para me sentir con

fort;avel.

Carlo Agostino,  Ita
lia



#blicanad a

E X A C H K

Socialize com a gente

l  b.brandao@bli.ca
 www.bli.ca


