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Imagine a liberdade de
explorar, trabalhar e fazer
amigos em praticamente
qualquer lugar. É o que
você ganha quando
aprende inglês.

embarcar em uma aventura. Os nossos
cursos de inglês não só oferecem
professores especializados e a mais
moderna tecnologia de ensino, como
também lhe ajudam a descobrir o
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seus novos amigos enquanto desfruta
da vida em um novo país cheio de
coisas fascinantes, você absorve o
inglês mais rápido do que jamais
imaginou.

Falado hoje em dia por um quarto
da população mundial, o inglês não
pertence mais aos nativos do idioma –
ele pertence a todos, o que oferece
às pessoas de todo o mundo uma
maneira de se conectar e trocar ideias.
Mais do que apenas um idioma, é uma
chave para abrir oportunidades, onde
quer que você vá.
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amizades que durarão para sempre.
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NOSSAS ESCOLAS:
TREINAMENTO POR ESPECIALISTAS
EM IDIOMAS

VÁ MAIS ALÉM COM O INGLÊS

Com escolas em seis países, temos uma presença maior do que qualquer outra escola de idiomas internacional nos países
de língua inglesa. Se o que você procura é uma qualificação em inglês reconhecida internacionalmente, uma aventura breve
e divertida no exterior ou um ano inteiro de estudos intensivos, nossos cursos foram concebidos para lhe ajudar a alcançar
os seus objetivos e enriquecer sua vida.

INGLÊS:
O IDIOMA DA OPORTUNIDADE

Cada detalhe de nossas escolas foi pensado para
lhe ajudar a aprender rápido: turmas pequenas,
tecnologias de ensino sofisticadas e, é claro,
nossos habilidosos professores de inglês.
Escolhemos professores dinâmicos e experientes
com uma ampla variedade de conhecimentos,
que entendem exatamente o que é estudar no
exterior e que são dedicados em lhe ajudar a
alcançar o seu pleno potencial. Localizadas
em edifícios históricos, arranha-céus de tirar
o fôlego e em vibrantes campi universitários,
todas as nossas escolas são equipadas com
quadros interativos e nosso exclusivo sistema de
aprendizagem combinada, o K+.

São muitas as maneiras de ter sucesso com o inglês: oportunidades de trabalho
ou estudo no exterior, oportunidade de melhor remuneração no país de origem,
e a liberdade de viajar e fazer amigos do mundo todo.

NOSSA REDE:
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO UNIVERSITÁRIA (UPS)

VOCÊ SABIA?

Aproveite a rede Kaplan de mais de 250 universidades e instituições de ensino
superior. Podemos lhe ajudar a progredir no inglês para entrar em programas de
graduação ou estágios profissionais em países da língua inglesa.

• Os empregadores ao redor do mundo dizem que os candidatos com excelente
nível de inglês ganham 30-50% a mais do que seus concorrentes¹
• Quase 70% dos executivos internacionais dizem que precisam que seus
profissionais dominem o inglês2

Ajudaremos você a escolher uma universidade e curso fornecendo orientação
acadêmica durante o seu programa de inglês, e iremos auxiliá-lo em todo o
processo de inscrição. Os estudantes que escolherem o UPS receberão uma
Carta de Aceitação Condicional e admissão garantida, contanto que todos os
requisitos acadêmicos sejam preenchidos. Você pode se inscrever para usar o
nosso Serviço de Colocação Universitária antes ou durante o seu curso de inglês
em uma de nossas escolas. O UPS é gratuito para estudantes de cursos de longa
duração na maioria das localidades.

• Nove das dez melhores universidades do mundo estão localizadas em países
de língua inglesa, como Reino Unido ou EUA3
Com o inglês, o futuro que deseja está ao seu alcance. E com a Kaplan, você
contará com a orientação de especialistas em sua jornada para se tornar
fluente em inglês.

IMERSÃO TOTAL:
A MANEIRA MAIS RÁPIDA DE APRENDER

NOSSOS CURSOS:
O SEU CAMINHO PARA O SUCESSO

Você absorve mais rápido um idioma
quando está cercado por ele. Todos os
nossos cursos lhe proporcionam imersão
na cultura dos países de língua inglesa,
o que lhe permite aprender através da
exposição constante ao idioma usado na
vida real, bem como se beneficiar de um
ensino ministrado por especialistas na sala
da aula.

Você pode estudar conosco por um
período breve de duas semanas, como
também pode estudar por um ano inteiro
de treinamento de imersão no idioma.
Muitos de nossos programas principais
podem ser personalizados, expandidos
e complementados com itens adicionais
para atender às suas necessidades.
Ao concluir qualquer curso, você
receberá um certificado que registra o
nível alcançado, que é aceito por várias
universidades do mundo todo como prova
de sua proficiência no inglês. Oferecemos
cursos especializados e estratégias
para lhe ajudar a alcançar um resultado
satisfatório em várias qualificações de
idioma reconhecidas internacionalmente,
tais como o teste TOEFL®, IELTS,
Cambridge, GMAT® e o OET.

No ano passado, as nossas escolas
receberam estudantes de 150 países.
Por isso, conforme explora o destino que
escolheu com a nossa incrível seleção de
passeios e atividades, você não sentirá
vontade de falar o seu idioma materno.
Você ficará impressionado com a rapidez
que é capaz de aprender, morando em uma
fascinante cidade que fala inglês e fazendo
parte de uma acolhedora comunidade
internacional!
1

 ambridge English e QS,
C
English at Work: global analysis of
language skills in the workplace, 2016

2

The Economist Intelligence Unit,
Competing across borders, 2012

3

 imes Higher Education,
T
World University Rankings 2018, 2018
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Possuímos também vários programas
especiais para adolescentes.

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br
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80

ANOS DE
EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO

97%

RECOMENDADO POR
A MAIOR REDE DE
ESCOLAS EM PAÍSES
DE LÍNGUA INGLESA

ESTUDANTES DE

150 PAÍSES TODOS OS ANOS

DOS ESTUDANTES

O DIFERENCIAL KAPLAN

Há 80 anos a Kaplan vem ajudando estudantes a alcançarem o seu potencial. Acreditamos no poder de ensinar
idiomas para construir conexões, criar oportunidades e enriquecer a vida das pessoas.

Deixe-nos lhe ajudar a construir o futuro que deseja.

UM NOME NO QUAL VOCÊ PODE CONFIAR
Em 1938, Stanley Kaplan fundou uma empresa de ensino no porão da casa de seus pais
em Nova Iorque, para ajudar estudantes a se prepararem para os testes de admissão a
universidades. De seus humildes primórdios, a Kaplan, Inc. cresceu para se tornar um dos
maiores provedores de educação e treinamento do mundo. Todos os nossos programas
de preparação para exames, educação internacional e treinamento profissional e
corporativo continuam a tradição de excelência estabelecida por Stanley Kaplan.

ALGUÉM COM QUEM CONTAR
Estaremos ao seu lado em cada etapa da jornada. Antes
do início do seu curso, enviaremos todas as informações
necessárias sobre as aulas, custo de vida e seguro. Se
quiser, podemos fazer com que um de nossos provedores
de confiança vá lhe buscar no aeroporto e te leve
diretamente à sua acomodação. Profissionais específicos
no local são responsáveis pela segurança e bem-estar dos
estudantes, e uma linha para emergências que funciona
24 horas, 7 dias da semana encontra-se disponível aos
estudantes, pais e agentes.

Hoje em dia, ajudamos mais de um milhão de estudantes do mundo todo a alcançar o
seu potencial acadêmico, profissional e pessoal.
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Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

AVENTURAS EM INGLÊS
Imagine aprender inglês enquanto anda de caiaque entre
ilhas selvagens, faz carinho em um coala ou aprende a
cozinhar um prato local. Na Kaplan, o ensino em sala de aula
é complementado e reforçado pela maravilhosa experiência
de explorar o mundo. Nossas incríveis atividades e
excursões não são apenas mais uma diversão; elas são
parte importante da jornada de aprender inglês. Conforme
vai desfrutando de todas as maravilhosas experiências
que o seu país anfitrião tem para oferecer, você ganha uma
imersão mais profunda no idioma, uma perspectiva mais
rica da cultura local e um foco natural para praticar e discutir.
Quando acabar de visitar a Stonehenge, pedalar pela Golden
Gate Bridge ou esquiar nas encostas das montanhas de
Ontario, você terá muito sobre o que conversar!

IMAGINE-SE AQUI...

SINTA-SE EM CASA

Você não precisa escolher entre adquirir uma competência
que mudará a sua vida e uma viagem para te marcar para
sempre. Nossas escolas estão localizadas em cidades
fascinantes, cidades universitárias históricas e em praias
idílicas. Nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália
e Nova Zelândia, escolhemos aqueles destinos que você
sempre quis conhecer. Em algumas das cidades mais
icônicas do mundo, oferecemos duas ou mais escolas, o que
lhe permite planejar a sua aventura e seus estudos perto de
seus pontos turísticos ou atividades favoritas. Por exemplo,
a vista de nossa escola no 63o andar do Empire State
Building é de tirar o fôlego – mas caso não seja fã de alturas,
você pode curtir Nova Iorque no nível das ruas do charmoso
bairro de SoHo.

Nada como visitar os pontos turísticos e progredir
rapidamente no inglês, mas é importante ter algum lugar
para descansar. Oferecemos residências lindas e modernas,
bem como casas de família locais, confortáveis e totalmente
inspecionadas. Cuidadosamente escolhidas pensando em
sua conveniência, muitas de nossas residências possuem
quarto com banheiro, cozinhas privativas e acesso gratuito
a uma academia no próprio local. Você irá socializar com
outros estudantes enquanto vivencia a independência de ter
o seu próprio espaço.
Em nossas casas de família, você desfrutará de todos os
confortos de uma casa de verdade, além de um nível maior
de imersão no idioma, praticando o seu inglês todos os dias
com pessoas que moram no país.
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NOSSA ABORDAGEM EXCLUSIVA DE ENSINO
Nós da Kaplan acreditamos que a imersão aliada ao ensino especializado é a maneira mais eficiente de
aprender inglês. Construímos uma experiência perfeita de aprendizagem, que integra o poder da imersão total,
os mais modernos métodos de ensino e um currículo sofisticado, que você pode acessar de qualquer lugar.
Conforme descobre todas as incríveis experiências que a sua cidade anfitriã tem a oferecer, você logo notará
que está praticando o que aprendeu na sala de aula e absorvendo um novo vocabulário todos os dias.

INTRODUZINDO

Nosso exclusivo sistema de aprendizagem foi desenvolvido por uma equipe internacional de especialistas, para tirar
proveito do poder dos métodos de ensino digitais, baseados em texto e habilidades interpessoais. Nossos livros,
recursos online e clubes trabalham em conjunto para lhe ajudar a aprender rápido: na sala de aula, na rua e em casa.
Mesmo depois de ter terminado os seus estudos na Kaplan, você pode continuar a praticar e atualizar as suas
competências com uma assinatura do K+ Online e K+ Online Extra.
O K+ está em conformidade com os níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR – Common
European Framework of Reference).

PROFESSORES DEDICADOS
Escolhemos educadores que combinam
os conhecimentos de suas áreas com
a capacidade de envolver e inspirar
os estudantes. Nossos professores
têm o compromisso de lhe manter
motivado através de aulas animadas
e interativas, concebidas para lhe
preparar para o inglês no mundo real,
além de se sentirem pessoalmente
realizados em ajudar os estudantes
a entenderem ideias complexas. As
turmas pequenas permitem aos nossos
professores lhe conhecer como um
indivíduo e lhe ajudarem a construir
uma estratégia pessoal de aprendizado
que funciona para você.

Nossos exclusivos Livros Didáticos K+
são o seu guia em sua jornada para
aprender inglês, com um conteúdo
relevante e atualizado que se foca
em cenários da vida real. Assuntos e
exercícios interessantes lhe ajudarão,
passo a passo, a ganhar confiança.
Você receberá um novo livro didático
a cada duas semanas. Após cinco
livros, é possível progredir para o
próximo nível de fluência.

Socialize-se e pratique o seu inglês
ao mesmo tempo. Durante toda a
semana, nossos clubes organizados
por professores permitem que o
aluno foque em problemas, tais
como pronúncia ou vocabulário.
Alternativamente, você pode colocar
o seu inglês em prática conforme
aprende uma nova competência
ou compartilha um hobby, tal
como culinária ou fotografia. Os
K+ Learning Clubs tipicamente
incluem clubes de leitura, debate,
conversação e competências da vida.

APRENDIZADO 360°
Atualizamos constantemente os
nossos materiais para manter
as aulas atuais e relevantes; as
atividades em sala de aula podem
se basear em eventos nos noticiários
ou em filmes recentes. Trabalhamos
com as tecnologias mais modernas
para assegurar que o seu processo
de aprendizagem seja tranquilo e
intuitivo, sem transições complicadas
entre estudar em sala de aula e fazer
trabalhos em casa. Intimamente
integrado com os seus livros didáticos
e planos de aula, nosso pacote
de materiais didáticos online lhe
permite continuar a fazer progresso, a
qualquer hora e em qualquer lugar.

Acompanhe as suas notas, faça
buscas no catálogo de gramática
online e reveja explicações dos
assuntos que você estudou. Graças
às atividades, brincadeiras e jogos
de perguntas e respostas, você pode
reforçar o progresso que fez em sala
de aula e receberá uma avaliação
instantânea das tarefas e exercícios
feitos.

AS MAIS MODERNAS INSTALAÇÕES
Todas as nossas escolas possuem os
mais modernos quadros interativos,
para colocar em prática os exercícios
de nosso abrangente currículo K+.
Nossos laboratórios multimídia são
muito mais do que um lugar para olhar
os seus e-mails – eles são equipados
com ferramentas interativas online
para lhe ajudar a se aprofundar sobre
o que aprendeu em sala de aula.
Muitas de nossas escolas também
oferecem Chromebooks para serem
utilizados pelos estudantes.
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Me surpreendi bastante com o alto nível de
motivação dos professores; nunca havia visto algo
assim antes. Todos os professores foram muito
cuidadosos e dedicados e sempre respondiam às
perguntas e dúvidas dos estudantes com paciência.
Sina Dommann,
Suíça, Torquay

A abordagem K+ otimiza o aprendizado do inglês ao aplicar práticas de avaliação
baseadas em pesquisa e de aprendizagem em grupo. Em sala de aula, o K+ maximiza
as oportunidades dos alunos para usarem todas as suas competências novas e obterem
uma avaliação de professores bem treinados. O K+ Online ajuda os estudantes a
praticarem, sozinhos, o quanto for preciso, o que torna suas atividades em sala de aula e
sociais mais produtivas e prazerosas.
Dr. Bror Saxberg, M.D. Ph.D,
Criador do exclusivo sistema de aprendizagem K+ da Kaplan
Formado pelas Universidades de Harvard, Oxford e MIT

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

Vá além do progresso feito em sala de
aula com novos exercícios de gramática
e vocabulário, questões interativas,
vídeos e exemplos em áudio. Você pode
personalizar a sua experiência com o
K+ Online Extra de acordo com os seus
pontos fortes e fracos, sendo que todo
o progresso é salvo automaticamente
em sua conta pessoal.
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AVALIAÇÃO ONLINE
ADAPTATIVA KITE

KITE é um sistema avançado de testes que se adapta às suas respostas, ajustando o nível de dificuldade das
perguntas conforme o seu progresso, elaborando uma impressão altamente precisa de seus pontos fortes
e fracos. Ao compreendermos as suas necessidades, podemos lhe colocar na turma correta e ajustar com
precisão a sua experiência de aprendizagem. Avaliaremos o seu nível de inglês com o KITE antes que volte
para o seu país de origem, ao chegar em nossa escola e quando você estiver pronto para subir um nível.

COMPREENSÃO
ORAL

COMPREENSÃO
DE TEXTOS

GRAMÁTICA

CONVERSAÇÃO

ESCRITA

COMO SÃO DADAS NOTAS AOS TESTES?

COMO SÃO DADAS NOTAS AOS TESTES?

O KITE utiliza um sofisticado software para avaliar os seus
pontos fortes e fracos em cada seção.

As seções de Conversação e Escrita de seu teste
KITE são avaliadas por profissionais treinados,
que dão notas utilizando escalas de classificação
alinhadas aos níveis do CEFR.

PROGRESSÃO GARANTIDA DA KAPLAN

Temos tanta confiança em nosso método de ensino que, no curso Intensivo de Inglês, nas escolas dos EUA, Reino Unido, Irlanda
e Canadá, oferecemos a progressão garantida. Estude conosco por 10 semanas, frequente as aulas e faça as tarefas conforme as
instruções, e você avançará pelo menos um nível oficial de proficiência. Não apenas isso – se você atender os nossos requisitos e
mesmo assim não alcançar o seu objetivo, oferecemos, gratuitamente, quatro semanas a mais de curso.

A NTE

P

RO

SS

GU

Nem todas as escolas de idiomas
são iguais. Não somos a única
escola que oferece alguma forma
de progresso garantido. Porém,
somos muito específicos em termos
do que você alcançará. Não se trata
apenas de adquirir um pouco mais de
vocabulário, o que garantimos é uma
melhoria mensurável e significativa:
10 semanas de estudo conosco –
pelo menos um nível de proficiência
alcançado.

AR

ED

EXCELENTE PROGRESSO DE UM
NÍVEL PARA O OUTRO

GRE

Editable text version

A4 Page size

Outlined text version with solid white centre

Outlined text version with white centre knocked out

CONCEBIDO PARA O SUCESSO
Nossos níveis de proficiência não são feitos para se adaptar aos nossos cursos:
cada um dos nossos seis níveis está alinhado com as normas de aprendizagem
do CEFR. Por isso, quando avaliamos o seu inglês, você saberá exatamente o
que significa a sua nota e o quanto o seu progresso conta.

Sujeito a termos e condições; converse com um de
nossos consultores ou visite o site kaplan.do/gp
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É possível avançar apenas um nível a cada dez semanas? Claro que não.
Muitos de nossos estudantes progridem muito mais rápido. Entretanto, apesar
de não podermos prometer que você será um dos estudantes que aprendem
mais rápido, podemos garantir que, a cada 10 semanas, você verá resultados
significantes.
Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br
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10 SEMANAS

O QUANTO POSSO
PROGREDIR?

Nossos cursos intensivos são desenvolvidos para lhe ajudar
a avançar um nível a cada 10 SEMANAS

No começo do seu curso, avaliaremos a sua proficiência no inglês com o KITE, nosso sistema
de testes altamente preciso e adaptativo. Ao compreendermos as suas necessidades, podemos
lhe colocar em uma turma com o nível correto e ajustar com precisão a sua experiência de
aprendizagem. Continuaremos a medir o seu progresso com testes de nível a cada 5-10 semanas.
Os nossos seis níveis estão em conformidade com os do Quadro Comum Europeu de
Referência para Línguas (CEFR – Common European Framework of Reference).

0

semanas

ELEMENTAR
Você conhece algumas palavras
e frases simples, mas possui um
vocabulário bastante limitado e
somente consegue comunicar as
necessidades básicas.

NÍVEIS DOS EXAMES
• CEFR A1
• TOEFL® 0–12
• IELTS 3.5–4.0
• CAMBRIDGE 100–120
• KITE Main Suite (compreensão
oral/compreensão de textos/
gramática) 225–274
12
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20

semanas

INTERMEDIÁRIO

semanas

PRÉ-INTERMEDIÁRIO
Você é capaz de participar de conversas
simples, ler textos básicos e
escrever notas e cartas simples.

NÍVEIS DOS EXAMES
• CEFR A2
• TOEFL® 13–36
• IELTS 4.0–4.5
• CAMBRIDGE 120–140 KET
•K
 ITE Main Suite (compreensão
oral/compreensão de textos/
gramática) 275–349

Você é capaz de participar de
conversas sobre assuntos que
conhece, ler textos mais longos e
escrever parágrafos simples.

NÍVEIS DOS EXAMES
• CEFR B1
• TOEFL® 37–54
• IELTS 4.5-5.0
• CAMBRIDGE 140–160 PET
•K
 ITE Main Suite
(compreensão oral/
compreensão de textos/
gramática) 350–424

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

30

semanas

INTERMEDIÁRIO AVANÇADO
Você é capaz de participar
inteiramente de conversas
mais complexas, ler textos
mais avançados e escrever uma
dissertação simples.

NÍVEIS DOS EXAMES
• CEFR B2
• TOEFL® 55–74
• IELTS 5.5–7.0
• CAMBRIDGE 160–180 FCE
• KITE Main Suite
(compreensão oral/
compreensão de textos/
gramática) 425–499

40

semanas

AVANÇADO
Você é capaz de lidar com a maioria das
situações sociais e profissionais, explicar
pensamentos complexos com fluência
e compreender os assuntos gerais dos
programas de rádio e TV.

NÍVEIS DOS EXAMES
• CEFR C1
• TOEFL® 75–91
• IELTS 7.0–7.5
• CAMBRIDGE 180–200 CAE
• KITE Main Suite (compreensão
oral/compreensão de textos/
gramática) 500-534

50

semanas

PROFICIÊNCIA
Você é capaz de ler textos difíceis
e lidar com discussões longas
e detalhadas. Você é capaz de
entender e expressar detalhes sutis.
Você está muito próximo de utilizar
o idioma como um nativo.

NÍVEIS DOS EXAMES
• CEFR C2
• TOEFL® 92+
• IELTS 7.5+
• CAMBRIDGE 200+ CPE
• KITE Main Suite (compreensão
oral/compreensão de textos/
gramática) 535+
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LUKE WATSON

CONHEÇA A EQUIPE
DA ESCOLA

Gerente de programa social, Liverpool

“A minha tarefa é assegurar que todos os estudantes
aproveitem ao máximo a sua experiência e ajudá-los a
conhecer o seu novo lar. Seja vestido de cupido no Dia dos
Namorados ou fazendo panquecas no Dia da Panqueca,
faço questão de que todos sintam-se bem na escola.”

Cada minuto do seu tempo de estudo no exterior é
importante: progresso rápido na sala de aula, aventuras
empolgantes fora da escola e pausa para descansar no
conforto de sua casa de família ou residência. Nossos
professores, diretores de escola, responsáveis por programas
sociais e consultores de acomodações são dedicados
em tornar a sua experiência a mais recompensadora e
inesquecível de todas.

CHRIS KOUTSOVITIS

Diretor de escola, Nova Iorque

“No primeiro dia de aula,
digo aos estudantes que a
missão da Kaplan é ajudar
os estudantes a alcançarem
os seus próprios objetivos
educacionais e profissionais.”

Conheça algumas das pessoas que tornam os cursos de inglês
da Kaplan tão especiais.

LISA HOLSWORTH

Diretora de escola,
San Francisco Bay Area

“Quando está cercado
pelo inglês, você se
vê fazendo progressos
incríveis o dia todo, todos
os dias. E não há nada
que se compare a isso.”

GIULIANA SILVEIRA

Diretora, Auckland

“Eu dou as boas-vindas a todos
os novos estudantes na sessão de
orientação, às segundas-feiras, e
faço questão de que saibam quem
eu sou e que podem me procurar
se precisarem de qualquer coisa! A
parte mais gratificante do trabalho
é ver melhorias não só em seu nível
de inglês, como também em sua
confiança.”

LAUREN RIVAS
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“Servimos definitivamente de
segunda casa para os estudantes.
Nossas portas estão sempre abertas
para eles. Conhecemos os estudantes
pelo nome. Sabemos para qual
instituição de ensino superior eles
irão, e quais são os seus objetivos
acadêmicos e profissionais após
deixarem a Kaplan.”

ADAM CLARK

Gerente de serviços estudantis, Toronto

“Eu cuido de todas as atividades e passeios. Tenho a
oportunidade de ficar com os estudantes fora da
escola, em um ambiente social, e de mostrá-los que
ter uma experiência incrível e fazer novos amigos é
uma excelente maneira de praticar e desenvolver sua
competência com o inglês.”

ANNA ROBINSON

ROSA PARK

professora, Miami

“Eu ajudo os
meus alunos a se
familiarizarem com o
seu novo ambiente
e crio oportunidades
para que socializem
com os nativos. O
currículo da Kaplan
é direto ao ponto e
envolvente, concebido
para resultar em
sucesso com o idioma.
Os estudantes devem
aproveitar o que ele
tem para oferecer,
que é o imenso
crescimento linguístico
e pessoal.”

JENNIE FITZGERALD

Coordenadora de serviços estudantis,
Los Angeles

Diretora, Torquay

Diretora, Sydney

DAVID JAY

Gestor acadêmico/Consultor em
Serviço de Colocação Universitária
(UPS), Boston Harvard Square

“O processo de encontrar uma
instituição de ensino superior em
um país da língua inglesa pode ser
bastante intimidador. Um Consultor
em UPS torna-se um guia – podemos
sanar dúvidas e oferecer perspectivas,
informar os estudantes sobre o que
exatamente precisam fazer, bem como
ajudar com o processo de inscrição.”

“Temos estudantes de
todos os cantos do mundo,
de várias origens. Gosto
de lembrá-los de que
a Kaplan é um enorme
centro de contatos, no qual
eles podem se encontrar
e vivenciar diferentes
culturas através de outros
estudantes. É ótimo ver os
estudantes prosperarem
não só no inglês, como
também nas amizades
eternas que fazem com
pessoas de todos os lugares
do mundo.”

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

HOLLY ADAMS

Professora, San Diego

“Amo viajar para países
diferentes e conhecer
pessoas de diferentes
culturas e origens. É por
isso que trabalhar em um
ambiente internacional
como o da Kaplan é
perfeito para mim. Eu
os ensino inglês e eles
também me ensinam
coisas.”

“Adoramos receber os
estudantes nessa área de
beleza excepcional e vê-los
desenvolver o seu inglês e
confiança conforme trabalham
para alcançar os seus objetivos
pessoais, educacionais e
profissionais. A experiência
Kaplan em Torquay fica ainda
melhor pela fama acolhedora
e simpática desse refúgio
litorâneo vibrante, tão popular
entre os visitantes britânicos
e de outros países. As praias,
parques nacionais e cidades
tornam o local o ambiente
perfeito para produzir
memórias inesquecíveis.”
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HISTÓRIAS DE SUCESSO DE ESTUDANTES
Saber inglês pode abrir as portas para um trabalho interessante, uma carreira internacional, oportunidades
de viajar pelo mundo ou de aprofundar os seus estudos em uma universidade de língua inglesa. Veja como
os ex-estudantes da Kaplan usaram seus estudos para mudar suas vidas e definir seus futuros.

Brasil

DÉBORA GOMES

“Eu decidi aprender inglês porque
queria ter a experiência de
estudar em Nova Iorque, e ela foi
inesquecível. Hoje em dia eu moro
em Connecticut e estou fazendo um
curso online de Engenharia Civil.
Não tenho dúvidas de que saber
inglês me ajudou! Agora posso
entender filmes e séries sem
legendas, fazer amizades com
facilidade e conversar sobre
qualquer tipo de assunto.”

ESCOLHA O CURSO
IDEAL PARA VOCÊ
Independentemente de quais forem os seus
objetivos com o idioma, você sempre encontrará
um curso Kaplan English para atender os seus
interesses e ambições – quer tenha apenas
algumas semanas ou o ano inteiro para estudar.
Nossos simpáticos e experientes professores lhe
ajudarão a progredir com rapidez e confiança.
O QUE VOCÊ DESEJA ALCANÇAR?

Você precisa dar um impulso em seu nível de
inglês? Está estudando para um exame em
particular? Deseja melhorar significativamente sua
fluência? Um plano de aulas flexível é importante
para que você possa aproveitar ao máximo a sua
temporada no exterior? Temos um programa ideal
para seus objetivos linguísticos.

CURSOS DE INGLÊS FLEXÍVEIS

Estude em nossos cursos de inglês Geral, SemiIntensivo* ou Intensivo, com datas de início toda
semana, duração mínima de 2 semanas e vários
níveis de iniciação.

CURSOS DE LONGA DURAÇÃO

Fique mais fluente, expanda o seu vocabulário e
desfrute da experiência transformadora de estudar
em outro país.

VISITE KAPLAN.TO/GOFURTHER PARA ASSISTIR AO NOSSO
VÍDEO INSPIRADO SOBRE A KAPLANEXPERIENCE

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA EXAMES

Coréia do Sul

Desenvolva as competências, estratégias e
segurança que lhe ajudarão a ter melhores notas
no preparatório para os exames TOEFL®, IELTS,
GRE®, GMAT® ou Cambridge.

MINGI KIM

“Eu comecei a estudar inglês quando estava no
serviço militar na Coréia do Sul. Na verdade, o motivo
de ter começado a estudar foi conseguir um emprego
na Coréia, pois normalmente as empresas exigem
uma determinada pontuação em um teste de inglês.
Conforme o tempo foi passando, eu fui achando
interessante estudar inglês e decidi aprender o idioma
em um país de língua inglesa.”

Argentina

CINTIA FIORE

“Assim que cheguei na Austrália, direto da Argentina,
segui o conselho da Kaplan Business School para fazer
dez semanas de Inglês para Fins Acadêmicos na Kaplan
International English, começando do nível Intermediário
e terminando no Avançado. Os meus professores na
Kaplan International English me ajudaram muito, não
apenas para melhorar o meu inglês, como também para
procurar por emprego e me adaptar à cultura australiana.
Lembro-me com saudades das aulas de conversação
que costumava frequentar fora da sala de aula, e que
me permitiam fazer novos amigos e aprender mais
sobre diferentes culturas. Também tenho orgulho de ter
sido uma dos Estudantes do Mês! No geral, a Kaplan
International English me deu a confiança para avançar
direto para o meu curso de Mestrado.”
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CURSOS DE INGLÊS PARA NEGÓCIOS

Itália

CAMILLA BORRINI

“O meu curso de inglês na
Kaplan mudou a minha vida
de verdade. Um ano depois,
aqui estou eu, em Zurique,
trabalhando para uma
empresa americana, uma das
maiores do mundo em seu
setor! Graças ao meu inglês,
tive a oportunidade de me
mudar para fora, progredir
em minha carreira e, o mais
importante, conhecer várias
pessoas de diferentes países e
culturas – essa é a parte mais
fascinante de falar o ‘idioma
do mundo’.”

Foco em inglês no ambiente de trabalho com um
curso especializado de alto nível, que beneficiará a
sua carreira.

INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS
O ajudaremos a desenvolver uma proficiência
avançada em inglês juntamente com habilidades
para debater, fazer apresentações e falar em
público, que são necessárias para aprender
e ter êxito em um ambiente acadêmico de
língua inglesa.

PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES

Oferecemos incríveis programas de verão para
estudantes de 12-17 anos em destinos no Reino
Unido, EUA e Canadá, além de podermos oferecer
pacotes sob medida para grupos em uma maior
variedade de escolas, em qualquer época do ano.

*Inglês Geral é referido como Inglês de Férias e Inglês Semi-Intensivo
é referido como Inglês Geral em nossa escola de Auckland.

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br
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CURSOS DE INGLÊS FLEXÍVEIS

CURSOS DE INGLÊS FLEXÍVEIS
INGLÊS GERAL*

INGLÊS SEMI-INTENSIVO*

INGLÊS INTENSIVO

POR QUE ESCOLHER ESTE CURSO?

POR QUE ESCOLHER ESTE CURSO?

POR QUE ESCOLHER ESTE CURSO?

• Desenvolva a base de suas competências em inglês

• Foco em se tornar um falante confiante de inglês

• Melhore o seu inglês para um nível alto de fluência

• Combine aulas de inglês às suas viagens

• Complemente as suas aulas de inglês com atividades de lazer

• Utilize as suas novas habilidades durante atividades e excursões

• Aprenda com o exclusivo currículo K+ da Kaplan

• Aprenda com o exclusivo currículo K+ da Kaplan

• Aprenda com o exclusivo currículo K+ da Kaplan

• Ganhe acesso aos nossos materiais didáticos online:

• Ganhe acesso aos nossos materiais didáticos online K+

K+ Online e K+ Online Extra

Online e K+ Online Extra

• Personalize seu curso com aulas de habilidades específicas
• Atenda os requisitos de proficiência em inglês para entrar em

A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ

20 aulas de Inglês

20 aulas de Inglês

20 aulas de Inglês

Leitura, escrita, compreensão oral, conversação, gramática,
vocabulário e pronúncia, através de uma abordagem de
habilidades integradas

Leitura, escrita, compreensão oral, conversação, gramática,
vocabulário e pronúncia, através de uma abordagem de
habilidades integradas

15 HORAS

A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ

15 HORAS

A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ

Leitura, escrita, compreensão oral, conversação, gramática,
vocabulário e pronúncia, através de uma abordagem de
habilidades integradas

8 aulas de Habilidades Específicas

21 HORAS

uma universidade ou instituição de ensino superior

ALÉM DAS SUAS AULAS

ALÉM DAS SUAS AULAS

ALÉM DAS SUAS AULAS

K+ Online

K+ Learning Clubs**

K+ Learning Clubs

POR QUANTO TEMPO?

K+ Online

K+ Online Extra

POR QUANTO TEMPO?

POR QUANTO TEMPO?

Estude de 2–52 semanas (dependendo da localidade)

Estude de 2–52 semanas

QUANDO EU POSSO COMEÇAR?

QUANDO EU POSSO COMEÇAR?

As aulas começam toda semana

As aulas começam toda semana

As aulas começam toda semana
**Para o curso de Inglês Geral, sua duração dependerá das regulamentações de visto do
país de destino.
***Não disponível para estudantes menores de 18 anos na Austrália e na Nova Zelândia.

Segue abaixo um exemplo de calendário de duas semanas
na escola de Londres.
As atividades oferecidas e horário das aulas variam de
escola para escola.
Semana 1

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

DOMINGO

8:30-10:00

Aula de Inglês na Kaplan Aula de Inglês na Kaplan Aula de Inglês na Kaplan Aula de Inglês na Kaplan Aula de Inglês na Kaplan Volta para
casa
Intervalo
Intervalo
Intervalo
Intervalo

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

10:00-10:20 Intervalo

10:20-11:50 Aula de Inglês na Kaplan Aula de Inglês na Kaplan Aula de Inglês na Kaplan Aula de Inglês na Kaplan Aula de Inglês na Kaplan
13:30-16:30 Caminhada Harry Potter
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Noite do Boliche

Noite musical

Visita ao Sky Garden

Tower of London
Borough Market

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

A NTE

ED

Semana 2

AR

PROGRESSO GARANTIDO

Nós garantimos que Rnesse
E
O G Rcurso
você subirá um nível de proficiência
a cada 10 semanas, ou lhe daremos quatro
semanas de aulas extras gratuitamente.
P

13:30-16:30 Caminhada de boas
vindas

10:30-12.00

FALE-ME SOBRE OS CURSOS

**Nos EUA, os estudantes devem comparecer por um mínimo de 3 horas/semana nos
K+ Learning Clubs

Viagem de
um dia para
Windsor,
Bath e
Stonehenge

Orientação e Teste de
10:15-10:30 nivelamento

Acesso a nossos materiais didáticos adicionais K + Online Extra,
voltados para a autoaprendizagem

*Inglês Semi-Intensivo é referido como Inglês Geral em nossa escola de Auckland.

Aula de Inglês na Kaplan Aula de Inglês na Kaplan Aula de Inglês na Kaplan Aula de Inglês na Kaplan Viagem de
um dia para
Intervalo
Intervalo
Intervalo
Intervalo
Oxford &
Aula de Inglês na Kaplan Aula de Inglês na Kaplan Aula de Inglês na Kaplan Aula de Inglês na Kaplan
Cambridge
Visita ao Madame
Noite musical no Pub
Visita ao The Globe
Passeio de barco no
Tussauds
rio Tâmisa

8:45-10:15

Acesso aos materiais didáticos complementares K+ Online

K+ Online Extra

Acesso a nossos materiais didáticos adicionais K + Online Extra,
voltados para a autoaprendizagem

*Inglês Geral é referido como Inglês Geral de Férias em nossa escola de Auckland.

K+ Online

SS

QUANDO EU POSSO COMEÇAR?***

Acesso aos materiais didáticos complementares K+ Online

Acesso a sessões de estudo, com orientação e
acompanhamento, administradas por professores

GU

Estude de 2–52 semanas (dependendo da localidade)**

Acesso a sessões de estudo, com orientação e
acompanhamento, administradas por professores

5,25+ HORAS

Acesso aos materiais didáticos complementares K+ Online

5,25+ HORAS

Uma variedade de tópicos para ajudá-lo a moldar seu programa
para atender suas necessidades de aprendizagem específicas

Editable text version

Outlined text version with solid white centre

Quanto tempo as aulas duram?
45 minutos
Qual é o tamanho médio das turmas?
Média de 12 e máximo de 15 alunos
Quais são os níveis de admissão?
Do Básico ao Avançado (consulte a página 12)
Que idade eu devo ter?
16 é a idade mínima
Onde eu posso estudar?
Consulte a página 86
A4 Page size

Outlined text version with white centre knocked out

Oferta válida para escolas nos EUA, Reino Unido, Canadá e Irlanda.
Sujeita a termos e condições.
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CURSOS DE LONGA DURAÇÃO

CURSOS DE LONGA DURAÇÃO

FALE-ME SOBRE OS CURSOS

Quanto tempo as aulas duram?
45 minutos
Qual é o tamanho médio das turmas?
Média de 12 e máximo de 15 alunos
Quais são os níveis de admissão?
Do Básico ao Avançado (consulte a página 12)
Que idade eu devo ter?
16 é a idade mínima
Onde eu posso estudar?
Consulte a página 86

Procurando por uma experiência que lhe dará a melhor chance de melhorar o seu inglês e aproveitar a cidade na qual
estuda? A resposta são os nossos cursos de longa duração. Passe vários meses conhecendo de verdade a nova cultura
e a cidade ao seu redor, enquanto melhora a sua fluência no inglês e desenvolve competências valiosas para que fique
mais próximo de alcançar os seus objetivos profissionais ou acadêmicos.

POR QUE ESCOLHER ESTE CURSO?

POR QUE ESCOLHER ESTE CURSO?

Se o que procura é obter uma fluência ainda maior em inglês e a chance de viver além da perspectiva de um turista, os
nossos cursos de um ano ou Semestre Acadêmico são a escolha ideal. O fato de estar profundamente imerso em inglês
por cinco ou seis meses, deparando-se com vários tipos de situações diferentes, fará com que comece a pensar e talvez
até mesmo a sonhar em inglês! Ao retornar, você será um comunicador confiante com habilidades em inglês para lhe
levar ao próximo estágio em sua carreira acadêmica ou profissional.

No nosso curso Ano Acadêmico você passará 8 meses no exterior, com 2
intervalos. Mergulhe de cabeça em um novo país e cultura e concentre-se
em elevar o seu nível de língua inglesa.

SEMESTRE ACADÊMICO

ANO ACADÊMICO

SEMESTRE ACADÊMICO INTENSIVO

ANO ACADÊMICO INTENSIVO

A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ

A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ

20 aulas de inglês

20 aulas de inglês

20 aulas de inglês

20 aulas de inglês

Acesso a sessões de estudo, com orientação e
acompanhamento, administradas por professores

K+ Online

5,25+ HORAS

K+ Learning Clubs*

Acesso aos materiais didáticos complementares K+ Online

K+ Online Extra

Acesso a nossos materiais didáticos adicionais K + Online Extra,
voltados para a autoaprendizagem

QUANDO EU POSSO COMEÇAR?
Os cursos de Semestre Acadêmico possuem datas prédeterminadas de início. Para ver todos os detalhes, consulte o
nosso documento informativo em kaplan.do/as
Nos EUA, os estudantes devem comparecer por um mínimo de 3 horas/semana nos K+
Learning Clubs

ALÉM DAS SUAS AULAS

Acesso a sessões de estudo, com orientação e
acompanhamento, administradas por professores

ALÉM DAS SUAS AULAS

K+ Online

K+ Learning Clubs

Acesso a sessões de estudo, com orientação e
acompanhamento, administradas por professores

K+ Online

Acesso aos materiais didáticos complementares K+ Online

K+ Online Extra

Acesso aos materiais didáticos complementares K+ Online

Acesso a nossos materiais didáticos adicionais K + Online Extra,
voltados para a autoaprendizagem

K+ Online Extra

QUANDO EU POSSO COMEÇAR?

Acesso a nossos materiais didáticos adicionais K + Online Extra,
voltados para a autoaprendizagem

QUANDO EU POSSO COMEÇAR?

*

Nos EUA, os estudantes devem comparecer por um mínimo de 3 horas/semana nos
K+ Learning Clubs

*

Uma variedade de tópicos para ajudá-lo a moldar seu programa
para atender suas necessidades de aprendizagem específicas
ALÉM DAS SUAS AULAS

K+ Learning Clubs

Acesso a sessões de estudo, com orientação e
acompanhamento, administradas por professores

K+ Online

Acesso aos materiais didáticos complementares K+ Online

K+ Online Extra

Acesso a nossos materiais didáticos adicionais K + Online Extra,
voltados para a autoaprendizagem

QUANDO EU POSSO COMEÇAR?
Os cursos Ano Acadêmico Intensivo possuem datas prédeterminadas de início. Para ver todos os detalhes, consulte a
nossa lista de preços em kaplan.do/iay

AR

A NTE

ED

GU

Os cursos de Semestre Acadêmico Intensivo possuem datas
pré-determinadas de início. Para ver todos os detalhes, consulte
o nosso documento informativo em kaplan.do/ias

Os cursos de Ano Acadêmico possuem datas pré-determinadas
de início. Para ver todos os detalhes, consulte a nossa lista de
preços em kaplan.do/ay

Leitura, escrita, compreensão oral, conversação, gramática,
vocabulário e pronúncia, através de uma abordagem de
habilidades integradas

8 aulas de Habilidades Específicas

K+ Learning Clubs*

Uma variedade de tópicos para ajudá-lo a moldar seu programa
para atender suas necessidades de aprendizagem específicas

5,25+ HORAS

8 aulas de Habilidades Específicas

Leitura, escrita, compreensão oral, conversação, gramática,
vocabulário e pronúncia, através de uma abordagem de
habilidades integradas

21 HORAS

ALÉM DAS SUAS AULAS

Leitura, escrita, compreensão oral, conversação, gramática,
vocabulário e pronúncia, através de uma abordagem de
habilidades integradas

5,25+ HORAS

Leitura, escrita, compreensão oral, conversação, gramática,
vocabulário e pronúncia, através de uma abordagem de
habilidades integradas

15 HORAS

A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ
15 HORAS

A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ

21 HORAS

ANO ACADÊMICO

5,25+ HORAS

SEMESTRE ACADÊMICO

P

Dependendo das regras de visto, disponibilizamos duas
durações de estudo no programa de Semestre Acadêmico.
Contate o seu representante Kaplan para saber qual
programa para adequado a você.
20

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

SS

PROGRESSÃO GARANTIDA

Nós garantimos que Rnesse
E
O G Rcurso
você subirá um nível de proficiência
a cada 10 semanas, ou lhe daremos quatro
semanas de aulas extras gratuitamente.
Editable text version

Outlined text version with solid white centre

Outline

Oferta válida para escolas nos EUA, Reino Unido, Canadá e Irlanda.
Sujeita a termos e condições.
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CURSOS PREPARATÓRIOS PARA EXAMES

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA EXAMES

FALE-ME SOBRE OS CURSOS

A Kaplan possui oitenta anos de história preparando estudantes para os exames mais importantes – foi aqui que tudo começou
para nós. E sabemos a diferença que a qualificação certa na língua inglesa pode ter em sua carreira. Nossos cursos lhe prepararão
para alcançar as notas que deseja em exames como o TOEFL®, IELTS, Cambridge Assessment English, GRE® ou GMAT®.

Nós sabemos que quando o dia do exame chegar, você se sentirá
confiante e pronto para ir bem no teste. Qualquer que seja o
exame que você estiver fazendo, nossos cursos preparatórios
especializados e materiais didáticos fornecerão todas as estratégias
adequadas para lhe ajudar a alcançar a melhor nota possível.

TOEFL IBT® E INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS

IELTS

POR QUE ESCOLHER ESTE CURSO?

POR QUE ESCOLHER ESTE CURSO?

Se você vai se candidatar a um mestrado ou doutorado nos
EUA, estes são os exames que precisará fazer. Mais alunos
entram em escolas de negócios e pós-graduações com os
programas GMAT® e GRE® da Kaplan do que com qualquer
outro curso. A Kaplan também oferece uma Garantia de
Alta Pontuação*.

TOEFL IBT® E INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS –
PERÍODO INTEGRAL

Este curso, completo e flexível, é uma excelente preparação
para alunos que planejam entrar em uma universidade ou
encontrar trabalho em outros países. O IELTS é o certificado de
inglês mais popular do mundo, especialmente se você estiver
indo para o Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia
ou Canadá.

POR QUE ESCOLHER ESTE CURSO?

Oferecemos 3 níveis do exame Cambridge (B2 First,
C1 Advanced, C2 Proficiency) para que possa escolher
facilmente um que seja adequado às suas habilidades e
ambições. Este curso irá ajudá-lo a obter um certificado
aceito por grandes empresas e organizações educacionais em
todo o mundo.

A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ

A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ

20 aulas para o TOEFL iBT® e inglês para fins
acadêmicos

GRE®

CURSO INTENSIVO PARA O IELTS:
28 aulas de Preparatório para o IELTS*

28 aulas preparatórias para qualificação no
Cambridge English*

TOEFL IBT® E INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS –
MEIO PERÍODO

Expressão oral e estratégias para fazer o teste que visam
melhorar as suas competências no inglês para fins acadêmicos

15 HORAS

A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ

Um nível de TOEFL iBT® 55 ou um teste de qualificação prévio

POR QUANTO TEMPO?
Estude de 2–16 semanas*

QUANDO EU POSSO COMEÇAR?

ALÉM DAS SUAS AULAS

CURSO DE IELTS SUPLEMENTAR:
20 aulas de Inglês

Materiais didáticos K+

Veja a página 15 para mais detalhes

Leitura, escrita, compreensão oral, conversação e gramática,
através de uma abordagem de habilidades integradas

8 aulas preparatórias para o IELTS

QUAIS SÃO OS NÍVEIS DE ADMISSÃO?

QUAIS SÃO OS NÍVEIS DE ADMISSÃO?

Expressão oral e estratégias para fazer o teste que irão
auxiliá-lo com todas as seções do exame IELTS

Do Intermediário ao Avançado (veja a página 8)

Graduação em uma instituição de ensino superior ou
universidade e mínimo TOEFL iBT® 77

ALÉM DAS SUAS AULAS DE INTENSIVO OU SUPLEMENTARES

POR QUANTO TEMPO?

Materiais didáticos K+

Estude de 2–12 semanas (dependendo da localização)

POR QUANTO TEMPO?

Veja a página 15 para mais detalhes

QUANDO EU POSSO COMEÇAR?

Estude por 12 semanas

QUANDO EU POSSO COMEÇAR?
QUAIS SÃO OS NÍVEIS DE ADMISSÃO?

Expressão oral e estratégias para fazer o teste que irão
auxiliá-lo com todas as seções do exame Cambridge

OU

21 HORAS

Garanta as melhores chances de sucesso ao se candidatar a
um curso de MBA nos EUA. Nosso curso GMAT ® combina aulas
presenciais, estudos estruturados baseados em simulações no
computador e componentes pedagógicos constantes

8 aulas de habilidades específicas em TOEFL
iBT® e inglês para fins acadêmicos

20 aulas para o TOEFL iBT® e inglês para fins
acadêmicos

GMAT®

Expressão oral e estratégias para fazer o teste que irão
auxiliá-lo com todas as seções do exame IELTS

5,25+
HORAS

Simulações integrais do exame TOEFL iBT no computador,
com resultados, estudo complementar e materiais da biblioteca
®

22 HORAS

7 sessões de estudos estruturados

26,25 HORAS

Expressão oral e estratégias para fazer o teste que visam
melhorar as suas competências no inglês para fins acadêmicos

Seu curso será composto por uma combinação de aulas
presenciais, estudos estruturados baseados em simulações
no computador e componentes pedagógicos constantes. Estes
componentes vão ajudá-lo a obter a melhor nota para que você
possa se candidatar a um mestrado ou doutorado nos EUA

21 HORAS

A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ
22 HORAS

A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ

As datas de início, frequentes, variam de acordo com a
localidade. Para ver todos os detalhes, consulte a nossa lista de
preços em kaplan.do/gregmat
Livros e materiais online estão incluídos no preço do curso, mas as taxas dos exames não
estão incluídas.
Os nomes dos testes são marcas registradas dos seus respectivos proprietários.
*Para se qualificar para a Garantia de Altas Notas, é preciso atender os seguintes requisitos:
• 100% de assiduidade de todas as horas obrigatórias
• Conclusão de testes práticos em prazos estabelecidos
• O estudante deve ser novato no curso de exame para o qual se matriculou
• Outros termos estão disponíveis através do seu representante Kaplan

As aulas começam toda semana
Os livros estão incluídos no preço do curso. As taxas do exame TOEFL iBT® não estão incluídas no preço do curso.
Um teste pode ser exigido antes da sua chegada e poderá ser providenciado pelo seu representante da Kaplan.

21 HORAS

POR QUE ESCOLHER ESTE CURSO?

Se está considerando estudar em faculdades nos EUA,
o TOEFL® é o exame mais amplamente aceito. Este curso
se concentra no inglês acadêmico e nas técnicas de prova
requeridos para se ter êxito no exame TOEFL®.

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

5,25+
HORAS

GRE® E GMAT®

Quanto tempo as aulas duram?
45 minutos
Que idade eu devo ter?
16 é a idade mínima
Qual é o tamanho médio das turmas?
TOEFL iBT®, IELTS, Cambridge:
Média de 12 e máximo de 15 alunos
GRE® e GMAT®:
Média de 15 e máximo de 30 alunos
Onde eu posso estudar?
Consulte a página 86

QUAIS SÃO OS NÍVEIS DE ADMISSÃO?
Do Intermediário ao Avançado (veja a página 8)

POR QUANTO TEMPO?
Estude de 2–24 semanas (dependendo da localidade)

QUANDO EU POSSO COMEÇAR?

As datas de início, frequentes, variam de acordo com a
localidade. Para ver todos os detalhes, consulte a nossa lista de
preços em kaplan.do/cea
*No Reino Unido e Irlanda, são 20 aulas preparatórias de qualificação para o Cambridge
English mais 8 aulas de Habilidades Específicas.
Um teste pode ser exigido antes da sua chegada e poderá ser providenciado pelo seu
representante da Kaplan.
Acomodação suplementar pode ser necessária para cobrir a data oficial do exame.
As taxas para o exame Cambridge não estão incluídas no preço do curso.
Consulte o seu representante Kaplan para saber quais níveis Cambridge estão
disponíveis em cada localidade

Datas de início frequentes, que variam dependendo da localização
*No Reino Unido e Irlanda, são 20 Aulas de Preparatório para IELTS mais 8 Aulas de
Habilidades Específicas.
Um teste pode ser exigido antes da sua chegada e poderá ser providenciado pelo seu
representante da Kaplan.
As taxas para o exame IELTS não estão incluídas no preço do curso.

TOEFL® e TOEFL iBT® são marcas registradas do Serviço de Exames Educacionais (Educational Testing Service - ETS).
*O curso de meio período tem duração máxima de 12 semanas nos EUA.
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Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br
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CURSOS DE INGLÊS PARA NEGÓCIOS
Profissionais bilíngues estão em alta demanda. Quer esteja promovendo um produto, conduzindo pesquisas internacionais de mercado
ou trabalhando com parceiros do mundo inteiro, as suas competências linguísticas podem ser valiosíssimas aos empregadores.
Aproveite ao máximo essas oportunidades com um curso de inglês para negócios. Exercícios especializados em escrita e encenações em
sala de aula lhe ajudam a navegar pelo mercado de trabalho internacional – desde candidaturas e entrevistas de emprego até reuniões,
apresentações e chamadas em conferência.
Escolha a combinação mais adequada a você. É possível dedicar a maior parte do tempo de seus estudos desenvolvendo fluência e
confiança com o Inglês Geral, enquanto as aulas complementares de Inglês para Negócios lhe preparam para usar as suas competências
em um ambiente profissional. Ou dê prioridade ao inglês focado na carreira com um curso de Inglês para Negócios Intensivo.

INGLÊS PARA NEGÓCIOS SUPLEMENTAR

Uma variedade de temas para desenvolver as habilidades
de comunicação no ambiente de trabalho e em situações
profissionais

6 HORAS

8 aulas de Inglês Geral

Uma variedade de tópicos para ajudá-lo a personalizar
seu programa para atender às suas necessidades de
aprendizagem específicas

Leitura, escrita, compreensão oral, conversação, gramática,
vocabulário e pronúncia, através de uma abordagem de
habilidades integradas

8 aulas de Inglês para Negócios

Uma variedade de temas para desenvolver as habilidades
de comunicação no ambiente de trabalho e em situações
profissionais

• Desenvolva as competências linguísticas necessárias e

estratégias de aprendizagem para a educação superior

• Ganhe perspectivas sobre as expectativas acadêmicas em um

ambiente de língua inglesa

• Prepare-se para entrada direta em várias universidades,

instituições de ensino superior e programas de institutos
parceiros na Austrália, Nova Zelândia e Canadá.

INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS
A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ
28 aulas de Inglês para Fins Acadêmicos**

K+ Learning Clubs

Sessões de estudo ministradas por professor, com foco em carreiras, hobbies ou competências linguísticas específicas

K+ Online

Reforce o progresso que fez em sala de aula com atividades, brincadeiras e jogos de perguntas e respostas

5,25+ HORAS

7 X SESSÕES K+

ILIMITADO

Leitura, escrita, compreensão oral, conversação, gramática,
vocabulário e pronúncia, através de uma abordagem de
habilidades integradas
ALÉM DAS SUAS AULAS

K+ Learning Clubs

Acesso a sessões de estudo, com orientação e
acompanhamento, administradas por professores

K+ Online

K+ Online Extra

Materiais didáticos adicionais online, incluindo exemplos em vídeo e áudio

QUAIS SÃO OS NÍVEIS DE ADMISSÃO?

21 HORAS

20 aulas de Inglês Geral

FALE-ME SOBRE OS CURSOS

Quanto tempo as aulas duram?
45 minutos
Qual é o tamanho médio das turmas?
Média de 12 e máximo de 15 alunos
Quais são os níveis de admissão?
Austrália e Nova Zelândia:
Nível 1: Intermediário ou IELTS 5.0
Nível 2: Intermediário Avançado ou IELTS 5.5
Canadá:
Intermediário Avançado ou IELTS
Que idade eu devo ter?
16 é a idade mínima
Onde eu posso estudar?
Veja a nossa lista de localidades na página 86

5,25+ HORAS

20 aulas de Inglês para Negócios

POR QUE ESCOLHER ESTE CURSO?

realizar tarefas e se comunicar com fluência

15 HORAS

A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ
15 HORAS

A CADA SEMANA VOCÊ RECEBERÁ

INGLÊS PARA
FINS ACADÊMICOS

• Desenvolva a confiança e os conhecimentos necessários para

6 HORAS

INGLÊS PARA NEGÓCIOS INTENSIVO

DISPONÍVEL APENAS NO CANADÁ*,
AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA

Acesso aos materiais didáticos complementares K+ Online

K+ Online Extra

Acesso a nossos materiais didáticos adicionais K + Online Extra,
voltados para a autoaprendizagem

Do Intermediário ao Avançado (veja a página 8)**

POR QUANTO TEMPO?

POR QUANTO TEMPO?

Estude de 2–52 semanas (dependendo da localidade)*

10 semanas por nível

QUANDO EU POSSO COMEÇAR?

QUANDO EU POSSO COMEÇAR?

As aulas começam toda semana

As datas de início, frequentes, variam de acordo com a
localidade. Para ver todos os detalhes, consulte a nossa lista de
preços em kaplan.do/eap

FALE-ME SOBRE OS CURSOS

Quanto tempo as aulas duram?
45 minutos
Qual é o tamanho médio das turmas?
Média de 12 e máximo de 15 alunos
Quais são os níveis de admissão?
Do Intermediário ao Avançado
(veja a página 12)**
Que idade eu devo ter?
16 é a idade mínima
Onde eu posso estudar?
Consulte a página 86

* Observe que no Canadá, este curso chama-se English for Academic Pathways
**No Canadá, você receberá 20 aulas de Inglês Geral e 8 aulas de EAP

*A duração do curso depende das regulamentações de visto em seu país de destino
** Nível mínimo de Intermediário Avançado nos EUA e Canadá
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Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br
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ONDE O INGLÊS LHE LEVARÁ DEPOIS?

NOSSAS ESCOLAS DE NEGÓCIOS

NOSSOS SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR

NOSSAS ESCOLAS DE NEGÓCIOS

Há tantas razões para estudar nos países de língua inglesa. É lá que estão nove das 10 melhores universidades do
mundo, e a maioria das 100 melhores. Graduar-se no exterior pode lhe ajudar a construir uma rede valiosa de contatos
internacionais para a sua carreira futura, e certamente impressionará os futuros empregadores.

Não somente podemos lhe ajudar a ganhar as competências
em inglês das quais precisa, como também podemos
oferecer treinamento, planos de estudo e acesso à nossa
rede de 250 instituições de ensino superior e universidades.

Dê o próximo passo para alcançar as suas ambições com uma qualificação de negócios de nível internacional.

Para ver todos os detalhes, visite
kaplaninternational.com/higher-education

SERVIÇO DE COLOCAÇÃO UNIVERSITÁRIA
Oferecemos orientação personalizada para lhe ajudar a
encontrar o curso e a universidade certa e lhe daremos
apoio e conselhos práticos durante todo o processo de
inscrição. Através do resultado do nosso teste de inglês
pré-embarque, iremos elaborar um plano de estudos
que lhe ajudará a atender os requisitos da instituição de
ensino superior escolhida. Algumas instituições, inclusive,
oferecem Carta de Aceitação Condicional. Algumas
instituições (com exceção do Reino Unido e Nova Zelândia)
aceitarão o seu certificado Kaplan Internacional English
como comprovante de sua proficiência em inglês ao invés
do TOEFL® ou IELTS.

KAPLAN BUSINESS SCHOOL

A Kaplan Business School se especializa
em cursos profissionalizantes focados
em contabilidade, negócios, finanças
e administração. Com campi em quatro
de nossos destinos na Austrália,
oferecemos qualificações reconhecidas
internacionalmente, desde diplomas
em negócios obtidos em um ano até
pós-graduações. Você ganhará as
competências práticas e a teoria em
negócios que precisa para começar sem
demora a sua carreira profissional.

PROGRAMAS NOS COMMUNITY COLLEGES
Caso queira estudar em uma universidade americana,
mas não esteja ainda pronto para o concorrido processo
de admissão, um Community College poderia ser a etapa
intermediária perfeita. Os ‘créditos’ adquiridos em um
Community College podem ser transferidos para um curso
de graduação em diversas universidades americanas. Com o
nosso programa, você pode se transferir para um Community
College com o caminho para entrar na universidade já
traçado, pois fornecemos Cartas de Aceitação Condicional
emitidas por nossas universidades parceiras.

CURSOS POPULARES
Bacharel em Negócios
Entre no mundo dos negócios com
habilidades de comunicação que
impressionam e conhecimentos
especializados em uma ampla variedade
de áreas profissionais.

KAPLAN INTERNATIONAL PATHWAYS

Mestre em Administração de Empresas (MBA)

A Kaplan International Pathways trabalha com as melhores
universidades para oferecer incríveis oportunidades
acadêmicas a estudantes internacionais. Com um programa
Pathways, você pode complementar as suas qualificações
atuais para atender os requisitos de entrada da universidade
que escolheu, o que lhe permite garantir uma vaga em um
curso. Com o nosso apoio, você ganhará as competências
acadêmicas, os conhecimentos sobre a disciplina e a
proficiência em inglês que tanto precisa. A sua vaga na
universidade está garantida quando você conclui com
sucesso um programa Pathways com a Kaplan. Os programas
estão disponíveis tanto em nível de bacharelado quanto de
mestrado, tendo uma duração típica de 4 a 15 meses.

Prepare-se para se tornar um líder
decisivo. Nossos cursos MBA lhe permitem
acumular conhecimentos holísticos
da área ou escolher uma das cinco
especializações principais.
Mestre em Contabilidade (MAcc)*
Acumule conhecimentos detalhados de
contabilidade e habilidades em negócios,
incluindo a produção de relatórios
financeiros, legislação comercial e
corporativa, administração corporativa e
processos regulatórios.

Saiba mais em: kaplanpathways.com

PRINCIPAIS
FATOS

Níveis de
admissão
• Conclusão do
ensino médio
ou equivalente
internacional
que atenda
aos padrões
acadêmicos
exigidos
• Pontuação
IELTS 5,5-6,0,
pontuação
KITE 396426 ou
equivalente,
dependendo
do programa.
Outras
aquisições
acadêmicas
podem ser
necessárias:
consulte
www.kbs.
edu.au para
obter mais
informações
Datas de início
Março, julho e
novembro
Unidades
Adelaide,
Brisbane,
Melbourne e
Sydney

DUBLIN BUSINESS SCHOOL (DBS)

Localizada bem no centro de Dublin, a DBS
é a maior instituição de ensino superior
independente da Irlanda, e vencedora da
melhor premiação em Overall Excellence
(Excelência Geral) conferida pela National
Education Awards 2018. A DBS, com sua
Escola de Artes, Escola de Negócios e
Direito e Escola Profissional, oferece
programas de graduação e pós-graduação
em período integral e meio período,
em disciplinas focadas em carreiras,
desde Negócios e Direito até Estudos
Cinematográficos e Ciências Sociais.
CURSOS POPULARES
BA (Hons) em Serviços Financeiros
Estude os mecanismos e operações
fundamentais dos mercados financeiros
e desenvolva competências preciosas em
gestão de riscos em um curso concebido
para os gerentes financeiros do futuro.
BA em Cinema e Mídia
Desenvolva competências em mídias,
desde o processamento digital de imagens
até a criação de roteiros e transmissões
com este curso vocacional dinâmico.
BA em Estudos Jurídicos
Explore o sistema jurídico internacional,
entenda as fontes e a estrutura regulatória
da legislação europeia e aprenda a
identificar e encontrar soluções aos
problemas jurídicos.

PRINCIPAIS
FATOS

Níveis de
admissão
• Conclusão do
ensino médio
ou equivalente
internacional
que atenda
aos padrões
acadêmicos
exigidos
• Pontuação
IELTS entre
5,5-6,5,
pontuação
KITE entre
396-500 ou
equivalente,
dependendo
do programa.
Outras
aquisições
acadêmicas
podem ser
necessárias:
consulte www.
dbs.ie para
obter mais
informações
Datas de início
Janeiro e
setembro
Unidade
Dublin

Kaplan Business School Pty Ltd. CRICOS 02426B
* Este programa é credenciado pela CPA Austrália e reconhecido pelo Chartered
Accountants of Australia and New Zealand.
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Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br
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PARCEIROS NO REINO UNIDO

A Kaplan International oferece rotas para entrada em prestigiadas universidades do Reino Unido, inclusive
aquelas membros do Russell Group, tais como as Universidades de Birmingham, Nottingham e York.

PARCEIROS NA AUSTRÁLIA

O clima, o estilo de vida e a diversidade da Austrália oferecem uma experiência única para os estudantes.
A Kaplan International Pathways oferece orientação de especialistas para uma transição perfeita para a
Universidade de Adelaide e a Murdoch University.

KAPLAN INTERNATIONAL PATHWAYS
UNIVERSIDADE DE BIRMINGHAM

A Universidade de Birmingham é uma
universidade clássica, construída
em tijolos vermelhos e que está
classificada em 15º lugar no Reino Unido
pelo The Complete University Guide
2019. Seu belo campus de 250 acres
possui prédios do século 19 ao lado
de instalações modernas de última
geração, incluindo uma das maiores
bibliotecas acadêmicas do Reino Unido.

UNIVERSIDADE DE NOTTINGHAM

Classificada em 17° lugar no Reino
Unido pelo The Complete University
Guide 2019, a Universidade de
Nottingham também recebeu uma
classificação Ouro – a mais alta

possível – do Teaching Excellence
Framework de 2017. O campus principal
da universidade oferece belos edifícios
de época situados em um parque
espetacular com um lago deslumbrante.

UNIVERSIDADE DE YORK

Classificada em 12° lugar no Reino
Unido pelo The University Guide 2019, a
Universidade de York desfruta de uma
reputação mundial pelo impacto de
suas pesquisas e pela qualidade de seu
ensino. Situado na bela zona rural de
Yorkshire, a universidade oferece um
campus inesquecível, com uma mistura
de edifícios modernos e históricos em
cerca de 500 acres de parques, lagos e
bosques.

O UPS NO REINO UNIDO E IRLANDA

O nosso Serviço de Colocação
Universitária é gratuito para todos os
estudantes da Kaplan no Reino Unido
e na Irlanda, e fornece acesso a mais
de 60 instituições de prestígio. As
conceituadas instituições* localizadas
próximas às nossas escolas de inglês
incluem:
• Universidade de Bournemouth
• Universidade de Brunel, Londres
• City University of London
• Universidade de Liverpool
• Universidade Metropolitana de
Manchester
• Universidade Oxford Brookes
*De acordo com o The Complete University Guide

PARCEIROS NOS EUA

Os EUA são o principal destino do mundo para estudantes internacionais e a Kaplan International oferece a você a chance
de obter uma ótima graduação em uma icônica cidade americana.

KAPLAN INTERNATIONAL
PATHWAYS
NORTHEASTERN UNIVERSITY (NU)

Classificada entre as 40 melhores
universidades nacionais pela US News 2018,
a NU oferece cursos em 3 locais fantásticos:
Boston, Seattle e Vale do Silício. Com
instalações de última geração e excelentes
relações empresariais, a NU oferece a você
excelentes perspectivas de emprego.

UNIVERSIDADE PACE

O excelente programa de estágios da
Pace ajuda os alunos a alcançarem seus
objetivos de carreira. Seus campi em Nova
Iorque e nas proximidades de Westchester
oferecem ambientes de estudo ideais, e a
universidade está classificada entre as 15
melhores universidades americanas para
remuneração de graduados, de acordo com
o Payscale.com.

UNIVERSIDADE DE TULSA (TU)

A TU oferece cursos acadêmicos de
nível internacional, esportes de alto
nível e uma experiência envolvente no
campus, no coração do centro-oeste dos
Estados Unidos. É uma das 100 melhores
universidades americanas (de acordo com
o US News 2018), e foi nomeada uma das
20 melhores universidades pequenas do
mundo pela Times Higher Education.
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PROGRAMAS EM COMMUNITY
COLLEGES

Os Community Colleges são uma opção
popular para estudantes que querem
economizar tempo e dinheiro para
chegarem a uma graduação por um
sistema universitário americano. Para
estudantes cujas notas ainda não são altas
o suficiente para escolas de primeira linha,
um community college pode fornecer um
caminho alternativo para a universidade
de sua escolha. Nossas parcerias incluem
algumas das principais faculdades de
melhor desempenho dos EUA, tais como:
• DeAnza College
• Foothill College
• MiraCosta College
• Pierce College
• Snow College
• Santa Barbara City College

os demais estudantes, $175 por inscrição.
Algumas das instituições conceituadas
localizadas próximas às nossas escolas de
inglês incluem:
• Instituto de Tecnologia de Illinois
• SUNY (Universidade do Estado de Nova
Iorque) Alfred State
• Extensão da UCLA
• British Columbia Institute of Technology
• Capilano University
• Royal Roads University
* De acordo com o thebestschools.org e o niche.com
† De acordo com o niche.com e Unirank.org

UPS NOS EUA E CANADÁ

Estude oito semanas ou mais com a
Kaplan e poderá utilizar o nosso Serviço de
Colocação Universitária (UPS, em inglês)
para ter acesso a até 150 instituições
de ensino superior e universidades
americanas - ou 30 instituições canadenses
prestigiados para estudantes em Vancouver
ou Toronto. O UPS é gratuito para
estudantes que tenham completado um
período de 16 semanas de estudos e, para

MURDOCH INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

O Murdoch Institute of Technology
ajuda estudantes de todo o mundo a se
prepararem para cursos de graduação e
pós-graduação na Murdoch University.
Sediada no campus universitário na
linda cidade de Perth, o MIT oferece
cursos preparatórios e programas de
graduação, concebidos para oferecer
o caminho perfeito para o primeiro
ou segundo ano dos programas
selecionados. As principais disciplinas
incluem Contabilidade, Economia,
Gestão de Recursos Humanos,
Marketing, Tecnologia de Jogos,
Jornalismo e Relações Públicas.

PRINCIPAIS
FATOS

Níveis de
admissão
• Conclusão bem
sucedida da
11ª/12ª série
ou equivalente
internacional
que atenda
aos padrões
acadêmicos
exigidos
• Pontuação
IELTS de 5,5,
pontuação
KITE de 396 ou
equivalente
Datas de início
Fevereiro, junho
e outubro
Unidade
Perth

O Murdoch Institute of Technology é operado pela Kaplan Higher Education
Pty Ltd., CRICOS 03127E

UNIVERSITY OF ADELAIDE COLLEGE

A University of Adelaide College é
o provedor Pathways preferido da
Universidade de Adelaide, uma das
universidades que faz parte do prestigioso
Group of Eight (grupo das 8 melhores
universidades do país). Localizada
no coração da cidade, a University of
Adelaide College oferece aos estudantes
um caminho para o ensino superior na
universidade. Os cursos incluem programas
de Estudos Fundamentais e Transferência
de Curso, projetados para conduzir
diretamente ao primeiro ou segundo
ano de um curso de bacharelado na
Universidade de Adelaide. Os estudantes
serão informados sobre o currículo e as
matérias de estudo apropriadas, com base
na escolha da disciplina e nos requisitos
relevantes para entrar na universidade.

Níveis de admissão
• Conclusão bem
sucedida da
11ª/12ª série
ou equivalente
internacional
que atenda aos
padrões acadêmicos exigidos
• Pontuação
IELTS entre 5,56,0, pontuação KITE entre
426-396 ou
equivalente
Datas de início
Fevereiro/março,
julho e outubro
Unidade
Adelaide

A University of Adelaide College é operada pela Kaplan Higher Education Pty Ltd.
Programas acadêmicos: The University of Adelaide, CRICOS 00123M
Programas de língua inglesa: Kaplan Higher Education, CRICOS 03127E

LE CORDON BLEU

A Le Cordon Bleu possui uma história de 120 anos
em atender à demanda da indústria por profissionais
bem instruídos no setor hoteleiro. Essa necessidade
é maior do que nunca, com a indústria de turismo e
hotelaria da Austrália empregando quase 930.000
pessoas: aproximadamente 8,1% da população
ativa. Como líder global em educação hotelaria e
culinária, a Le Cordon Bleu oferece programas de
nível internacional que fornecem aos estudantes
as ferramentas necessárias para ocuparem seus
lugares em um mercado em constante evolução.
A Le Cordon Bleu está empenhada em preparar os
seus estudantes para o local de trabalho do futuro.
* Segundo o Tourism and Hospitality Careers Report 2016

Le Cordon Bleu Australia Pty Ltd. CRICOS 02380M
Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

PRINCIPAIS
FATOS

PRINCIPAIS
FATOS

Níveis de admissão
de inglês com KIE:
• EAP1 ou 2, 65%
para passar
• IELTS de 5,5 ou
6,0 equivalente
(Intermediário
Avançado)
Datas de início
Depende do
programa
Unidades
Sydney, Melbourne,
Adelaide e Brisbane
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VIVA A EXPERIÊNCIA PERFEITA
Seu curso da Kaplan deve se adaptar perfeitamente a você. Estude de duas a cinquenta e duas semanas, escolha a carga horária
e a intensidade acadêmica que atenda às suas necessidades e concentre-se nas habilidades mais importantes para você.

UPGRADES INTENSIVO E
SUPERINTENSIVO

NÃO IMPORTA A SUA IDADE...

Em unidades selecionadas, oferecemos instalações
e programas concebidos para grupos de idades
específicas, para encorajar os alunos a se relacionar
e socializar com estudantes que possuam objetivos
em comum.

• Upgrade Intensivo - 6 horas a mais de
treinamento em inglês por semana
• Upgrade Superintensivo* - 9 horas a mais
de treinamento em inglês por semana

A nossa escola em Londres Leicester Square
atende apenas estudantes de 25 anos ou mais,
enquanto em Liverpool oferecemos um centro
exclusivo para pessoas com mais de 25 anos. As
duas escolas oferecem uma ampla variedade dos
nossos programas e são ideais para estudantes
determinados e focados na carreira e que desejam
estudar num ambiente sério e profissional.

*O Upgrade Superintensivo está disponível apenas no
Reino Unido.

AULAS PARTICULARES

Às vezes, o auxílio individual faz toda a
diferença. Disponível em todas as nossas
escolas de inglês, as aulas particulares da
Kaplan oferecem a atenção exclusiva de
um especialista em língua inglesa. Caso
você precise de um treinamento particular
intensivo em inglês durante toda a sua
estadia no exterior, ou deseje estudar fora
do horário escolar normal, ou precise de um
pouco mais de ajuda para se preparar para
um exame importante, forneceremos ajuda
personalizada para que você alcance seus
objetivos específicos. Escolha um pacote
de aulas particulares ao reservar seu curso
ou pergunte à equipe da escola sobre aulas
particulares a qualquer momento durante a
sua estadia.

Nossas escolas de Torquay e Bath oferecem
programas que dão a estudantes com mais de 40
anos a oportunidade de aprender e explorar em uma
atmosfera sofisticada e madura. Este programa tem
datas fixas de início e duas semanas de duração; no
entanto, caso queira estudar por mais tempo, fale
com um consultor. Podemos fazer um pacote sob
medida para você.

As aulas para grupos de dois ou três também
estão disponíveis mediante solicitação.

DEIXE QUE CUIDAMOS DOS DETALHES
Viajar para o exterior pode ser estressante. Desde ter a certeza de que tem o visto
correto até a sua escova de dentes, há muito o que lembrar. Estamos aqui para
aliviar um pouco essa pressão.

30

Translados do aeroporto
Não precisa se preocupar
como vai chegar à sua
acomodação. Escolha o
nosso serviço de translado
de aeroporto e tenha a
certeza de que haverá
alguém lhe aguardando
para lhe dar as boas vindas
quando sair do avião.

Não importa a sua idade e onde se encontra na vida.
Nunca é muito tarde ou cedo para aprender inglês.
Não se deixe intimidar pelo mito de que apenas
os mais jovens podem conseguir ser verdadeiros
bilíngues. O momento perfeito para expandir seus
horizontes e impulsionar a sua carreira é agora.
Independentemente de ainda estar na escola, em
um ponto intermediário de sua carreira ou ainda
mais além, todos são bem-vindos em nossas
escolas de inglês.

Aprenda ainda mais rápido: adicione um
upgrade ao seu pacote de inglês intensivo
para ter ainda mais horas de aula e aulas
extras toda semana. Personalize seu curso
para atender às suas necessidades: é
possível fazer um upgrade no curso inteiro
ou intensificar seu treinamento por um certo
período para, depois, voltar ao normal.

Seguro de viagem e médico
Ofereceremos conselhos
gratuitos sobre o que
o seu destino exige em
termos de seguro. E para
ter tranquilidade total, ao
escolher o nosso serviço
de seguros, podemos
organizar tudo para você
através de nossos agentes
de confiança.

AGORA É A HORA

Auxílio para vistos
Caso necessite de um
visto para estudar no país
que escolheu, podemos
lhe fornecer algumas
orientações. Explicaremos
que tipo de visto é necessário
e nos certificaremos que você
está informado sobre todas
as etapas a serem seguidas.
Para estudantes que estão
viajando aos EUA, emitiremos
o documento I-20, necessário
para iniciar o processo do
visto de estudante.

Escolhi ter aulas individuais por não
ter muito tempo para me preparar
para o exame IELTS e queria aprender
da forma mais eficiente possível.
Gostei da maneira que o professor
adaptou as aulas ao meu nível
e necessidades.

Tenho 36 anos e quero muito treinar meu cérebro
com grandes desafios para que permaneça ativo,
criativo e útil. A proficiência em inglês permitirá
que eu faça uma mudança profunda em minha
qualidade de vida. Posso fazer mais, entender mais
e usufruir mais da vida.
Oleg Bubnov,
Rússia

Philippe Meneut, France,
estudou na unidade SoHo, em Nova Iorque

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br
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ADOLESCENTES

PROGRAMAS PARA
ADOLESCENTES

SEIS LOCALIZAÇÕES INCRÍVEIS
REINO UNIDO
Bath

Nossos cursos imersivos para estudantes de 12 a
17 anos são tão divertidos que você aprenderá inglês
quase sem perceber. Imagine escrever seus próprios
quadrinhos de super-herói, realizar um desfile de moda
ou explorar um castelo antigo – isso mesmo, isso tudo
faz parte da sua aula de inglês! Realize projetos
emocionantes com a ajuda dos nossos professores
especializados e desfrute de aventuras com novos
amigos do mundo inteiro.

EUA E CANADÁ
San Diego

Whittier

Toronto

Vancouver

De 10 de junho a 18 de agosto

De 23 de junho a 17 de agosto

De 15 de junho a 3 de agosto

O ano inteiro

O ano inteiro

Idades entre 12 e 17 anos

Idades entre 14 e 17 anos

Idades entre 12 e 17 anos

Idades entre 12 e
17 anos

Idades entre
14 e 18 anos

Individuais e em grupos

Apenas para grupos

Apenas para
grupos

Apenas para
grupos

Individuais e
em grupos

Torquay

Individuais e
em grupos

NOSSOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES
ESCOLHA A DURAÇÃO MAIS CONVENIENTE
Os cursos típicos tem duas semanas de duração. Todos os nossos cursos para adolescentes incluem um programa social com
passeios e atividades empolgantes
INGLÊS GERAL

15 horas de aulas de inglês por semana

INGLÊS SEMI-INTENSIVO*

20,25 horas de aulas de inglês por semana

INGLÊS INTENSIVO*

26,25 horas de aulas de inglês por semana

INGLÊS PLUS

Programas sob medida que combinam aulas de inglês com uma atividade especializada,
tais como cavalgada, futebol ou teatro

OPÇÕES EM BAIXA TEMPORADA PARA
GRUPOS

Quer estudar com um grupo de amigos ou colegas de sala?
Podemos planejar um programa de acordo com as suas necessidades

* Os cursos de inglês semi-intensivo, intensivo e inglês plus podem ser oferecidos como parte de pacotes personalizados para grupos

UM DIA COM A KAPLAN
8 da manhã

DE 9 da manhã às 12 da tarde

2 da tarde

O dia todo

CAFÉ DA MANHÃ

AULAS

ATIVIDADE VESPERTINA

EXCURSÃO NO SÁBADO

Sua simpática família anfitriã
preparará o café da manhã
em casa e o levará para as
aulas com um saboroso
almoço preparado para você
levar na mochila.

Você aprimorará as suas
habilidades de leitura, escrita, fala
e compreensão oral por meio de
atividades divertidas e criativas
que nem parecem que são estudo!

É hora de um pouco de diversão!
Sinta o vapor das fontes termais
de Bath, tome sol na praia de
San Diego ou pegue uma balsa
até a Vancouver Island.

Esteja preparado para um
dia inteiro de viagem! Entre
as atividades estão: passeio
por Stonehenge, visita às
Cataratas do Niágara ou a
Disneylândia!

*Esta programação é apenas para fins ilustrativos: as atividades reais e os horários variam

PROGRAMAS PARA GRUPOS
Recebemos grupos de adolescentes o ano inteiro em muitas de
nossas unidades para adultos. Podemos personalizar qualquer
aspecto do programa do grupo, inclusive horários de aulas,
programação social e acomodações. Durante a alta temporada,
os grupos podem aproveitar o curso normal para adolescentes
juntamente com outros estudantes que viajam sozinhos, ou
podemos organizar programas personalizados para atender às suas
necessidades. Entre em contato conosco para organizar um pacote!
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Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

GARANTIA DE SEGURANÇA
• Equipe e famílias anfitriãs
cuidadosamente averiguadas
• Linhas emergenciais de apoio 24 horas
• Muitos funcionários para lidarem com
os estudantes, o que garante bastante
auxílio individual
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NÓS ENSINAMOS
INGLÊS. VOCÊ O
COLOCA EM PRÁTICA

Quando o inglês está todos os dias ao seu redor, você
aprende em todos os momentos. São as pequenas coisas que
tornam o estudo no exterior tão especial: conforme você vai
para a escola, toma um café com um novo amigo ou relaxa
todas as noites, estará usando seu novo vocabulário e o
ampliando – quer perceba ou não.
Nossa dedicação à sua experiência de aprendizado não
termina na sala de aula. Nossos passeios e atividades
empolgantes e nossas confortáveis opções de acomodações
foram projetados para ajudá-lo a experimentar uma imersão
mais profunda e rica. Quer esteja acordando para tomar
café da manhã com seus simpáticos anfitriões, conversando
durante o almoço com seus amigos internacionais,
aproveitando um fim de semana na cidade ou jogando vôlei
em uma praia local, estará ganhando confiança no inglês e
construindo memórias que durarão para sempre.
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Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br
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OPÇÕES DE ACOMODAÇÃO

POR QUE EU IRIA GOSTAR DE UMA
CASA DE FAMÍLIA?

O lugar onde você vai morar enquanto faz seu intercâmbio fará toda a diferença na sua experiência, nas amizades que
você fará e no seu conforto e segurança. Sabemos que é uma parte importante da sua decisão. A Kaplan se compromete
a encontrar residências estudantis e casas de família da mais alta qualidade — nas quais você se sentirá em casa.

Morar em uma casa de família lhe dá a oportunidade para praticar
inglês todos os dias em um ambiente descontraído, aproveitando a
hospitalidade e o conforto de um verdadeiro lar. Você pode tomar café
da manhã e jantar com os seus anfitriões e estará totalmente imerso em
uma nova cultura. Todas as casas são inspecionadas para garantir que
sejam confortáveis e acolhedoras, e escolhemos famílias adequadas a
cuidarem de estudantes internacionais.

POR QUE EU IRIA GOSTAR DE UMA
RESIDÊNCIA ESTUDANTIL?

Viver com outros estudantes é perfeito para fazer amigos, trocar ideias e
experiências (e receitas!) do mundo inteiro. A maioria das residências são
equipadas com cozinhas; desta forma, você terá a escolha entre cozinhar
ou comer nos restaurantes e lanchonetes locais. Você poderá aproveitar
sua independência, já que a maioria das nossas localizações oferece
opções como residências, apartamentos, estúdios ou hotéis com escolha
entre quartos individuais, duplos ou estilo dormitório.

ACOMODE-SE EM UMA CASA QUE FALE INGLÊS

FAÇA PARTE DE UMA COMUNIDADE INTERNACIONAL ACOLHEDORA

EU MOREI COM MEUS COLEGAS
DE CLASSE EM UMA RESIDÊNCIA
DE PRIMEIRA CLASSE; VOCÊ
SEMPRE TEM COMPANHIA E ALGO
PARA FAZER. NA RESIDÊNCIA,
É POSSÍVEL FAZER AMIGOS DO
MUNDO TODO, MUITOS DOS
QUAIS TENHO CERTEZA DE QUE
VEREI NOVAMENTE NO FUTURO.
Juan Jose, México

MINHA FAMÍLIA ANFITRIÃ FOI INCRÍVEL.
ELES TINHAM INTERESSE NA GENTE,
FAZIAM PERGUNTAS, PODÍAMOS
FAZER REFEIÇÕES COM A FAMÍLIA
E ELES NOS PEGAVAM AO FINAL DE
DIFERENTES ATIVIDADES FORA DE
CASA. ELES REALMENTE CUIDARAM DA
GENTE E FIZERAM QUESTÃO QUE NOS
SENTÍSSEMOS CONFORTÁVEIS. ISTO
NOS PERMITIU PRATICAR AINDA MAIS
O NOSSO INGLÊS E PROGREDIR MAIS
RÁPIDO. EU ACHO QUE MORAR COM UMA
FAMÍLIA SÓ TEM VANTAGENS.
Chloé Truelle, França
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Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br
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DUBLIN

UM AGITADO
CALENDÁRIO SOCIAL

ADOREI DEMAIS O
PHOENIX PARK E O
KILMAINHAM GAOL
MUSEUM. VISITEI
GALWAY E BELFAST,
E ESPERO IR À
FRANÇA, ALEMANHA
E ITÁLIA.

LONDRES
GOSTO DA
ENERGIA DE
LONDRES. MINHAS
ATIVIDADES SOCIAIS
FAVORITAS FORAM
VISITAR A BBC E
O PARLAMENTO E
EXPOSIÇÕES NO
TATE MODERN, NO
MUSEU V&A E NA
NATIONAL GALLERY.

Explore a cidade, faça novos amigos e ganhe uma imersão mais profunda
na língua inglesa com nossos eventos e atividades emocionantes. Todas as
nossas escolas oferecem uma programação repleta de coisas para fazer,
desde noites de cinema e jantares em restaurantes locais até passeios a
pontos turísticos nacionais e viagens de fim de semana ao exterior. Seja você
um fã de esportes, um amante das artes, um gourmet ou um caçador de
emoções, nosso calendário social é cheio de oportunidades para tornar
inesquecível a sua experiência na Kaplan.

Zaira Vasconcelos,
Angola

BOSTON

Zhengzheng Huang,
China

SYDNEY

A EQUIPE
DA KAPLAN
ORGANIZA
MUITAS
ATIVIDADES
PARA NÓS, TAIS
COMO ESPORTES,
SHOWS E
VIAGENS DE FIM
DE SEMANA PARA
NOVA IORQUE
OU OUTRAS
CIDADES.
E BOSTON TEM
UMA COMIDA
INCRÍVEL!
FRUTOS DO MAR!
PODE IMAGINAR?
DELICIOSO!

TORONTO

MINHAS ATIVIDADES SOCIAIS FAVORITAS ERAM CHURRASCOS NA PRAIA, ACAMPAMENTO DE
SURFE E AS VIAGENS QUE FIZEMOS PARA AS MONSTANHAS AZUIS. NÃO TENHO PALAVRAS PARA
DESCREVER MINHA EXPERIÊNCIA NA KAPLAN. SÃO LEMBRANÇAS QUE FICARÃO PARA SEMPRE EM
MEU CORAÇÃO E MEMÓRIA.

VOCÊ PODE ASSISTIR A
UM JOGO DE HÓQUEI
NO GELO COM O MAPLE
LEAFS, IR AO ZOOLÓGICO
OU VISITAR UM DOS
VÁRIOS PARQUES. UMA
DAS MINHAS ATIVIDADES
FAVORITAS FOI A SKY
ZONE, ONDE HÁ MUITOS
TRAMPOLINS.

Jennifer Kikuchi, Japão

Lijun Zhang,
China

Arnaud Escoubas, França

SÃO FRANCISCO
CAMINHE PELA PRAIA,
VÁ PARA PARQUES E ESTEJA
COM SEUS AMIGOS. E VOCÊ
PODE VISITAR ALCATRAZ,
QUE É UM LUGAR BEM
FAMOSO. E É POSSÍVEL
COMER MUITO BEM.
Ana Leticia, Brasil
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Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

AUCKLAND
SE VOCÊ É FÃ DE
“O SENHOR DOS ANÉIS”,
PRECISA IR AO SET DE
FILMAGENS DE HOBBITON QUE
É UM DOS MEUS LUGARES
FAVORITOS AQUI! JAMAIS
ESQUECEREI ESTE LUGAR.
Hyejin Kim, Coréia
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UM DIA NA VIDA DE UM ESTUDANTE KAPLAN

Estude, socialize e explore a sua cidade

Desde o momento em que acorda até o fim do dia, você tem inúmeras oportunidades de melhorar o seu
inglês, explorar o lugar onde se encontra e construir amizades duradouras. Cada dia em uma das escolas
Kaplan é uma oportunidade fantástica de desfrutar da experiência de estudar no exterior.
Veja um exemplo de como pode ser o seu dia.

7.00-8.00AM

COMECE O DIA!
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8.00-8.30AM

IR PARA A ESCOLA

Comece o seu dia com
um café da manhã
nutritivo. Caso esteja
morando em uma
de nossas casas de
família, você poderá
praticar o seu inglês
com a sua família
anfitriã a partir do
momento em que
acorda.

Nossas casas de
família podem
estar a apenas
30 a 45 minutos
de distância
e o transporte
público estará nas
proximidades. Viaje
como um nativo!
É uma verdadeira
experiência cultural.

Em nossa residência,
você poderá saborear
um café da manhã
com os seus colegas
de classe na cozinha
comunitária e praticar
o seu inglês tomando
um café e comendo
uma torrada.

Todas as residências
Kaplan estão
localizadas próximas
à escola e meios de
transporte público,
para que a viagem
seja fácil. Você pode
até ir andando.

8.30-11.45AM

HORA DAS AULAS

Fazemos questão
que as suas aulas
na Kaplan sejam
curtas e focadas,
para que tenha a
melhor oportunidade
de aprender e
interagir com os seus
professores. Você terá
duas aulas de inglês
de 90 minutos e uma
pequena pausa para
socializar. Desenvolva
habilidades
fundamentais,
tais como leitura
e pronúncia.

11.45-12.30PM

HORA DO ALMOÇO

Você pode comer na
escola ou explorar
os restaurantes
e lanchonetes
locais. É uma boa
oportunidade
para praticar as
suas habilidades
de compreensão
oral, pegar dicas
de conversação e
aprender com os
falantes da língua
inglesa ao seu redor.

12.30-2.00PM

HABILIDADES
ESPECÍFICAS

Esta é a sua chance de
conhecer os assuntos
que realmente lhe
interessam. As aulas
de Habilidades
Específicas da Kaplan
abrangem uma
variedade de temas,
tais como atualidades,
literatura, filmes e
muito mais.

2.15-3.45PM

ESTUDE APÓS
AS AULAS

Você pode estudar
online com o
K+ Online e K+ Online
Extra, seja no centro
de estudos na sua
escola ou em sua
casa de família
ou residência.*
Na verdade, eles estão
acessíveis on-line,
na rua e o tempo todo.
*Nos EUA, todos os trabalhos
em laboratório devem ser
realizados na escola.

3.45-6.00PM

SOCIALIZE E
EXPLORE

Não importa onde
você estuda, sempre
sobrará tempo
para curtir a sua
cidade, explorar as
redondezas, visitar
locais interessantes
ou simplesmente
ir às compras. Faça
um passeio à tarde
com os seus colegas
de sala e pratique o
inglês que aprendeu
nas aulas.

6.00-7.00PM

JANTAR

7.00-8.00PM

ATIVIDADES NOTURNAS

Ao retornar à sua
casa de família, você
pode desfrutar de
uma refeição caseira
juntamente com a
sua família anfitriã e
contar a eles como foi
o seu dia, em inglês!

Pode ser que haja um
evento social organizado
pela escola ou você
pode simplesmente
preferir relaxar e
conversar com a família
e os amigos em seu país
natal.

Em sua residência,
você pode tentar se
aventurar no fogão,
trocar receitas com
seus colegas de sala
ou ir a um dos vários
restaurantes bem na
porta de casa.

Em sua casa de família,
você pode passar
a noite relaxando e
desfrutando de todas
as vantagens de um lar
confortável.
Na residência, você terá
tempo para conversar
com os seus colegas
de sala, saber das
novidades e se preparar
para outro dia de
experiências incríveis.

Observe que esta programação pode variar, dependendo da localidade e do curso.

Observe que esta programação pode variar, dependendo da localidade e do curso.

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br
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EUA E CANADÁ

NOSSAS ESCOLAS
A Kaplan International possui 38 escolas em 6 países
falantes nativos de língua inglesa. Oferecemos uma
grande variedade de locais, desde cidades modernas e
movimentadas até cidades tranquilas do interior; de antigas
cidades universitárias às praias do Pacífico.
Visite capitais financeiras mundiais como Nova Iorque ou
Londres, aproveite a cultura do surfe na Califórnia ou em
Sydney ou perca-se na antiga história de Edimburgo ou na
arquitetura de Oxford.

Experimente o estilo de vida
californiano descontraído de
nossas escolas da Costa Oeste ou
venha ver as luzes e a agitação da
cidade grande em Nova Iorque,
Toronto, Boston ou Chicago.

Venha descobrir aventuras, culturas fascinantes e lindos
lugares em qualquer uma das localizações de nossas escolas.

Consulte a página 44 para saber
as localidades de nossas escolas
nos EUA e Canadá.

AUSTRÁLIA E REINO UNIDO
NOVA ZELÂNDIA E IRLANDA
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Sinta o glorioso sol na pele,
desfrute de atividades ao ar livre e
explore as maravilhas naturais da
Austrália e Nova Zelândia. Desde
cidades de tirar o fôlego, como
Sydney e Auckland, aos redutos
culturais de Brisbane e Melbourne.

Descubra o local de nascimento da
língua inglesa – de cidades com
ritmo acelerado, como Londres ou
Liverpool, até o charme pacífico
das cidades históricas de Bath
e Cambridge. O Reino Unido é
uma mistura fascinante de cultura
antiga e entusiasmo moderno.

Consulte a página 78 para saber
as localidades de nossas escolas
na Austrália e Nova Zelândia.

Consulte a página 66 para saber
as localidades de nossas escolas
no Reino Unido e Irlanda.
Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br
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Nossas 20 escolas norteamericanas refletem a
enorme diversidade cultural
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grandes cidades cheias de
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FENWAY

HARVARD SQUARE

Descubra a cidade do beisebol em um bairro movimentado
e cultural

Estude junto às grandes mentes da Universidade de Harvard nesta cidade
de estudiosos, com suas ruas de paralelepípedos e parques tranquilos

AMBAS AS ESCOLAS

AMBAS AS ESCOLAS

Cursos de inglês

Coisas para ver e fazer

• Inglês Geral

• Boston é famosa por seus
frutos do mar – experimente
os rolinhos de lagosta
amanteigados, a sopa de
mariscos e os sanduíches de
camarão no Distrito de Seaport

• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico

• Atravesse o rio Charles para
explorar a cena de arte
contemporânea em SoWa

• Inglês para Negócios Suplementar

Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
Cercado por instituições de ensino
superior e universidades de prestígio,
este bairro à margem do rio é
um ambiente perfeito para até o
acadêmico mais focado se misturar e
relaxar. As ruas estão cheias de bares
e restaurantes – a vizinha Lansdown
Street é o centro não oficial da vida
noturna de Boston – enquanto os
espaços verdes do Back Bay Fens
oferecem um retiro tranquilo de toda
a agitação. No centro de tudo está
o estádio Fenway Park, o berço do
beisebol americano e lar do Boston
Red Sox.
Nossa escola de Boston Fenway está
a poucos metros do estádio, que
também abriga shows e festivais
durante o ano todo, e possui fácil
acesso aos monumentos históricos
de Boston.

Destaques
• A poucos minutos de distância de
ônibus e por via férrea, oferecendo
acesso rápido ao centro da cidade
• Atividades periódicas, inclusive
cruzeiros de barco à noite e viagens
para observação de baleias
• Viagens regulares de fim de semana
para Washington, D.C. e Nova Iorque

• TOEFL iBT® e Inglês para fins
acadêmicos
• Preparatório para o GMAT®
e GRE®

Como nos encontrar:
Boston Fenway
540 Commonwealth Avenue,
Boston, MA 02215
kaplan.to/boston
facebook.com/kicboston
Boston Harvard Square
39 John F. Kennedy Street,
Cambridge, MA 02138
kaplan.to/harvard
facebook.com/
kicbostonharvardsquare

Basta atravessar a rua de nossa
escola de inglês para se deparar
com as paredes cobertas de hera
de Harvard, e uma curta viagem
de ônibus levará você a palestras
abertas no MIT. Boston é o lar de oito
universidades de nível internacional
e é uma das cidades mais antigas
dos EUA. Siga o Freedom Trail da
Massachusetts State House até o
local da Batalha de Bunker Hill e
visite o museu flutuante que celebra
o Boston Tea Party. Mas há muito o
que aproveitar também no presente:
tome uma cerveja ao ar livre no
verão, assista às espetaculares cores
das folhas no outono ou patine no
gelo do Boston Common Frog Pond
quando o clima esfriar.

Destaques
• Apoio e preparação disponíveis para
transferências para universidades da
área de Boston
• A um minuto de distância a pé de rotas
rápidas de transporte em toda a área
da Grande Boston

• Assista a um jogo na casa dos
Red Sox ou em um dos muitos
bares esportivos e animados da
cidade
• Coloque em dia as suas leituras
na Biblioteca Pública de Boston
- uma das maiores e mais belas
bibliotecas públicas dos Estados
Unidos.

• Organiza Viagens regulares de fim de
semana para Washington, D.C. e Nova
Iorque

Harvard
University

USS Constitution

Massachusetts TD Garden
Institute of
Technology
Faneuil Hall and
Quincy Market
Boston Common
start of the Freedom Trail

Fenway
Park
Museum
of Fine Arts

Institute of
Contemporary Art
Newbury St.
(shopping, bars
and restaurants)

Boston Logan
International Airport
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2.6 miles
Northeast
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CHICAGO

HUNTINGTON BEACH – GOLDEN WEST COLLEGE

Local onde nasceram os primeiros arranha-céus e uma das maiores
cenas de jazz, rock e hip-hop do mundo

Descubra um verão sem fim em um lugar conhecido
como Cidade do Surfe

A rica história multicultural de
Chicago se reflete em uma mistura
colorida de comunidades, culinárias
e estilos musicais de todo o mundo.
Jante ramen, moussaka ou cassoulet
no West Loop, confira murais de
artistas mexicanos-americanos
em Pilsen e ouça o blues urbano
em Buddy Guy's Legends ou
Kingston Mines. À noite, vá para a
Second City – o clube de comédia
onde estrelas como Steve Carrell,
Stephen Colbert e Tina Fey iniciaram
suas carreiras.
Nossa escola fica na famosa avenida
comercial de Chicago, a Magnificent
Mile – do outro lado da rua do
espetacular arranha-céu neo-gótico
de 1920, o Tribune Tower.

Cursos e programas

Destaques

Huntington Beach tem sido um
paraíso da cultura do surfe há mais
de um século. Quando estiver pronto
para sair da prancha, dê um passeio
pelo píer e observe o pôr do sol nas
ondas perfeitas.

Cursos de inglês

• 17 salas de aula de última
geração, com dois centros de
convivência para estudantes

• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo

• 10 minutos ou menos de
caminhada do ônibus, “L”, Metra,
e paradas de táxis aquáticos
• A uma curta caminhada de
distância do rio Chicago e Oak
Street Beach

• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• TOEFL iBT® e Inglês para
fins acadêmicos

Coisas para ver e fazer
• Assista a um jogo de beisebol
no Wrigley Field – casa do
Chicago Cubs

• Preparatório para o GMAT® e GRE®

• Reviva o glamour dos anos 30
em um histórico bar secreto

444 North Michigan Avenue,
Chicago, IL 60611

Como nos encontrar:

• Visite a Pizzeria Uno, o restaurante
que inventou a pizza de massa alta

kaplan.to/chicago
facebook.com/kicchicago

Nossa escola de inglês em
Huntington Beach está localizada
no campus do Golden West College,
um Community College que oferece
cursos com duração de dois anos
e transferências para programas
de graduação com duração de
quatro anos pela Universidade da
Califórnia. Os estudantes da Kaplan
podem combinar um curso de inglês
geral com aulas da Golden West
College. Você se beneficiará das
várias instalações excelentes do
campus,para ajudar a sua carreira e
uma biblioteca excelente e moderna.
Misture-se aos estudantes locais e
pratique seu inglês em um verdadeiro
ambiente de campus americano.

Destaques
• Privilégios de acesso e
empréstimo na biblioteca da
Golden West College
• Algumas das instalações
esportivas são quadras de tênis,
campo de futebol e muito mais
• Transferências facilitadas para
programas acadêmicos da
Golden West

Coisas para ver e fazer

Cursos e programas
Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• TOEFL iBT® e Inglês para
fins acadêmicos

• Inscreva-se para viagens à
Disneylândia, Los Angeles e
Las Vegas

• Preparatório para o GMAT® e GRE®

• Experimente andar de skate no
Vans Off The Wall Skate Park – é
só atravessar a rua

15744 Goldenwest Street,
Huntington Beach, CA 92647

• Visite maravilhas naturais como o
Bear Lake e o Grand Canyon

Como nos encontrar:

kaplan.to/goldenwest
	facebook.com/kicGoldenWestCollege

Disneyland
Resort

The Second City

North Avenue
Lincoln Beach
Park Zoo

The Magnificent Mile

Aquarium of
the Pacific

Navy
Pier
United
Center

Millennium Park

Newland House
Museum

Willis Tower
Art Institute of
Chicago

Shedd Aquarium
Museum of Science
and Industry
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Sunset
Beach

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

Van Skate
Park
Bella Terra Mall

Surfer’s
Hall of Fame
Catalina
Island

International
Surfing Museum

Huntington
State Beach
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WESTWOOD

WHITTIER

Na sombra do letreiro de Hollywood, a cidade dos sonhos fica sob as
palmeiras e o sol da Califórnia

Descubra como é viver em uma verdadeira instituição de ensino superior americana
neste ensolarado campus localizado em um charmoso subúrbio de Los Angeles

AMBAS AS ESCOLAS

AMBAS AS ESCOLAS

Cursos de inglês

Coisas para ver e fazer

• Inglês Geral

• Visite a Calçada da Fama, o Sunset
Boulevard e as casas dos ricos
e famosos com um passeio de
ônibus por Hollywood

• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo

• Explore os céus no Griffith
Observatory e, depois, desça para
desfrutar de uma vista incrível do
letreiro de Hollywood

• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Suplementar
(Apenas na unidade Westwood)

Fique atento e poderá, de vez em
quando, dar de cara com uma
celebridade passeando pelos
cafés, teatros e boutiques chiques
de Westwood Village. Westwood
não é menos exclusiva do que os
fascinantes bairros vizinhos de
Beverly Hills e Bel Air – mas, como
lar da prestigiosa Universidade da
Califórnia, em Los Angeles, é uma
cidade universitária tão vibrante
quanto um badalado ponto de
encontro de celebridades.
Nossa escola em Los Angeles
Westwood fica a poucos minutos
da UCLA, e a uma curta viagem de
ônibus das lindas praias de Santa
Monica.

Preparatório para Exames /
Preparação Universitária

Destaques
• Um programa social completo, que
inclui oficinas de atuação e aulas
de surfe
• A poucos passos de paradas de ônibus
locais e sistemas de compartilhamento
de bicicletas
• Uma instalação grande e moderna,
com dois confortáveis centros de
convivência para estudantes e uma
sala de música

• TOEFL iBT® e Inglês para fins
acadêmicos
• Preparatório para o GMAT® e GRE®
(Apenas na unidade Westwood)

Como nos encontrar:
LA Westwood
1100 Glendon Avenue,
Los Angeles, CA90024
kaplan.to/westwood
	facebook.com/kiclosangeles
Whittier
13509 Earlham Drive,
Whittier, CA 90608
kaplan.to/whittier
	facebook.com/
kiclosangeleswhittiercollege

Whittier é uma pequena instituição
de ensino superior de artes liberais
na fronteira de Los Angeles e
do luxuoso condado Orange
County. Compartilhando o campus
com os alunos de graduação
de Whittier, você conhecerá um
pouco a verdadeira experiência
dos estudantes americanos –
participando de clubes, assistindo
a jogos nas arquibancadas e saindo
com seus amigos depois de palestras.
Whittier é o único campus da Kaplan
que oferece dormitórios juntamente
com estudantes universitários
americanos, permitindo-lhe mais
oportunidades de fazer amigos
e praticar o seu inglês com os
simpáticos falantes nativos. Estando
em um local estratégico, esta é a
base perfeita para explorar a cidade
sem ficar sobrecarregado pelo ritmo
agitado da vida de Los Angeles.

Destaques
• Whittier é classificada pela Princeton
Review como uma das melhores
instituições do país de ensino superior
• Os estudantes da Kaplan desfrutam de
acesso total à biblioteca e à cafeteria
da instituição

• Faça uma viagem de fim de
semana para São Francisco,
San Diego, Las Vegas
e Disneylândia
• Experimente a região selvagem
californiana de cachoeiras
e montanhas na Angeles
National Forest

• Excelentes instalações esportivas,
que incluem uma academia, pista de
atletismo e piscina olímpica

Hollywood
Sign

Universal Studios
Hollywood
Griffith Observatory

Hollywood
Walk of Fame
The Grove
Rodeo Los Angeles Dodger
County
Drive
Stadium
Museum
Malibu
Staples Center
Home of the Lakers
Santa Monica Pier

The Getty
Center

Venice Beach

Kaplan Whittier
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Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

11 miles
east
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NOVA IORQUE
EMPIRE STATE BUILDING

SOHO

Lá do alto, bem acima de Manhattan, veja uma das cidades
mais eletrizantes do mundo

Boutiques da moda, galerias de arte de vanguarda e bares descolados...
No SoHo, toda a cidade de Nova Iorque está bem na sua porta

AMBAS AS ESCOLAS

AMBAS AS ESCOLAS

Cursos de inglês

Coisas para ver e fazer

• Inglês Geral

• Pegue uma balsa rumo a Ellis
Island e Statue of Liberty

• Inglês Semi-Intensivo

• Assista a um show da Broadway
como Aladdin, O Fantasma da
Ópera ou Wicked - as escolas
organizam pelo menos uma
viagem por mês!

• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Intensivo
(Apenas na unidade do Soho)

Você não encontrará um ambiente
mais espetacular do que a nossa
escola no 63° andar do Empire State
Building. Aprender inglês bem no
coração do icônico panorama de
Nova Iorque parece realmente uma
aventura! Equipada com tecnologia
acadêmica de última geração,
a escola de inglês Kaplan Empire
State tem tudo o que precisa para
uma experiência de aprendizado
dinâmica que faz jus às vistas que
oferece. Lá embaixo, você estará a
apenas alguns minutos de distância
de atrações mundialmente famosas,
como a Grand Central Station,
o Madison Square Park e as luzes
brilhantes da 5ª Avenida.

• Inglês para Negócios Suplementar
(Apenas na unidade
do Empire State Building)

Destaques
• 19 salas de aula espaçosas e modernas
com vistas espetaculares
• Possui um bem sucedido programa
de orientação estudantil para
ajudar a desenvolver competências
em liderança
• Oferece Inglês e Teatro, com três shows
de estudantes por ano em um teatro
de Manhattan

Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• TOEFL iBT® e Inglês para fins
acadêmicos
• Preparatório para o GMAT® e GRE®
(Apenas unidade SoHo)

Como nos encontrar:
Empire State Building
350 Fifth Avenue,
Suite 6308, New York, NY 10118
kaplan.to/empire
facebook.com/kicnewyork
empirestatebuilding
SoHo
623 Broadway,
New York, NY 10012
kaplan.to/soho
	facebook.com/kicnewyorksoho

• Visite os museus Metropolitan e
Guggenheim – todos os museus
de Nova Iorque são gratuitos na
primeira sexta-feira de cada mês

Você ainda encontrará coisas que
remetem ao passado industrial
do século 19 do SoHo em suas
impressionantes fachadas de ferro
fundido e saídas de incêndio em
zigue-zague. Mas essa antiga rede
de fundições e fábricas é agora um
paraíso para estudantes, fashionistas
e amantes da arte, graças à vizinha
Universidade de Nova Iorque e aos
bares modernos, clubes e lojas de
grife que você encontrará entre as
velhas colunas de ferro.
Localizada em um grande edifício do
século 19 (completo com o trabalho
original em ferro!) e com um interior
moderno, nossa escola de inglês fica
na Broadway – uma das ruas mais
famosas de Nova Iorque. É o ponto
de partida perfeito para explorar
Chinatown, Little Italy e muito mais.

Destaques
• Excelentes conexões para ônibus e
metrô – não há lugar melhor para
começar a explorar
• Oferece Inglês para Negócios Intensivo
para estudantes que planejam trabalhar
em um ambiente profissional de
língua inglesa

• Assista as equipes esportivas
famosas de Nova Iorque, tais
como os Yankees e os Rangers,
com saídas mensais organizadas
pela sua escola

• Festas temáticas mensais para
comemorar o estudante do mês

Metropolitan Museum of Art
Theater District
Times Square

Empire State Building

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

Rockefeller
Center
Chrysler
Building

Chelsea Market
Washington Square Park
One World
Observatory

Statue of
Liberty
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Central
Park

Brooklyn Bridge
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MIAMI

FILADÉLFIA

Uma cidade extravagante e divertida, com seus ritmos de salsa,
palmeiras ondulantes e edifícios coloridos

Uma cidade construída sobre o idealismo e a determinação da classe
trabalhadora: lar do Liberty Bell e do Philly Cheesesteak

As praias reluzentes de Miami são
bastante tentadoras, mas a cidade
é muito mais do que apenas um
ótimo lugar para tomar sol. Prédios
de arquitetura Art Déco em tons
pastéis enchem as ruas da região de
South Beach, e a música e os sabores
latinos flutuam no ar graças aos
estreitos laços da cidade com Cuba.
Passeie em Little Havana para um
café cubano ou um mojito, ou dance
em um clube de jazz dos anos 30.
Nossa escola está localizada na
área histórica de Coral Gables, perto
da Universidade de Miami e dos
restaurantes e cafés da Miracle Mile.
Apelidada de “the City Beautiful
(a Bela Cidade)”, Coral Gables é
conhecida por suas mansões, praças
e fontes inspiradas no Mediterrâneo.

Cursos e programas

Destaques
• Fica a dois minutos de caminhada
do Metrô de Miami e possui um
serviço gratuito de bonde
• Salas de aula modernas com
ar condicionado e centros de
convivência para estudantes

Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico

• Alguns dos clubes e atividades
incluem passeios pela cidade e
um time de futebol da escola

Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• TOEFL iBT® e Inglês para
fins acadêmicos

Coisas para ver e fazer
• Jogue vôlei na praia ou mergulhe
com snorkel em Key Largo
• Nade na Venetian Pool, construída
na década de 20 para se
assemelhar a uma lagoa com
grutas e cachoeiras
• Visite o Everglades National Park
ou explore a Florida Keys

• Preparatório para o GMAT e GRE
®

®

Como nos encontrar:
4425 Ponce de Leon Blvd,
Suite 1612,
Coral Gables, FL 33146

Nossa escola de inglês na Filadélfia
fica no coração do centro da cidade,
perto do monumental City Hall e do
Magic Gardens, um labirinto de arte
em mosaico.

kaplan.to/miami
facebook.com/kicmiami

Miami
International
Airport
Little
Havana

Wynwood
Walls

Miracle Mile

Miami
Beach

Perez Art
Museum

Bayside
Marketplace

Filadélfia, a primeira capital dos
Estados Unidos, está cheia de
história. Porém, apesar de seu papel
principal na Revolução Americana,
esta é uma cidade simpática e
modesta: feliz por ser famosa pelos
seus excelentes sanduíches, e por ser
o lar do lendário filme de boxe Rocky
Balboa e de um dos fundadores dos
EUA, Alexander Hamilton. Passeie
pelas ruas estreitas passando por
casas coloniais e salões georgianos,
assista a um show sob a Benjamin
Franklin Bridge, ou explore as
barracas do Reading Terminal Market
para saborear uma incrível variedade
de comidas de rua.

South Beach and
Ocean Drive

Vizcaya Museum
and Gardens

Destaques
• Centralmente localizada a poucos
metros das paradas de ônibus e
metrô

Cursos e programas
Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo

• Um centro de convivência
confortável para alunos e um
laboratório de informática de
última geração

• Inglês Intensivo

• Viagens regulares para Nova
Iorque, Washington, D.C. e Atlantic
City

Preparatório para Exames /
Preparação Universitária

• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico

• TOEFL® e Inglês para fins acadêmicos

Coisas para ver e fazer

• Preparatório para o GMAT® e GRE®

• Tire uma selfie com a icônica
escultura LOVE

Como nos encontrar:

• Recrie a famosa cena de Rocky:
nos degraus do Museum of Art
• Visite as universidades locais,
como a UPenn, membro da seleta
lista de universidades americanas
conhecida como Ivy League

1222 Walnut Street,
2nd Floor,
Philadelphia, PA 19107
kaplan.to/philly
	facebook.com/kicphiladelphia

Philadelphia Zoo

Philadelphia Museum of Art
Rocky Statue and
Rocky Steps
Franklin
The Franklin Institute
Square
National
University of
Constitution
Pennsylvania LOVE Park
Center
City Hall
One Liberty
Observation Deck

Liberty
Bell

Miami
Seaquarium
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PORTLAND

SAN DIEGO

Cercada por muitas árvores, esta cidade excêntrica e amante
da natureza se orgulha de não ser convencional

Ouça as ondas, sinta a brisa quente do mar em seus cabelos e coma
um taco no paraíso dos surfistas

Cercada por montanhas cobertas
de árvores e cheia de parques
arborizados, Portland parece uma
cidade cosmopolita que se perdeu na
floresta e decidiu ficar. Famosa por
suas bicicletas, seu cenário musical
independente e o lema não oficial
“Keep Portland Weird” (Mantenha
Portland Esquisita), este é um paraíso
para excêntricos, fashionistas e
progressistas que amam tudo que
seja incomum e único. Compre discos
de vinil no bairro de Mississippi,
visite o maior jardim japonês fora do
Japão e explore atrações peculiares
como o único museu de aspiradores
de pó do mundo.
Nossa escola está localizada no
artístico bairro de Pearl District,
a apenas cinco minutos a pé da
Powell’s City of Books, a maior livraria
de livros usados e novos do mundo.

Cursos e programas

Destaques
• A uma curta caminhada dos
serviços de transporte, inclusive
conexões ferroviárias para Seattle
e Vancouver
• Excelentes instalações, incluindo
um centro multimídia e biblioteca
• Iniciativas voluntárias regulares
permitem aos estudantes praticar
o inglês e desenvolver habilidades
profissionais

Coisas para ver e fazer

Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestres acadêmicos
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• TOEFL iBT® e Inglês para
fins acadêmicos
• Preparatório para o GMAT e GRE
®

• Faça longas caminhas por
paisagens deslumbrantes no
Columbia River Gorge

®

Como nos encontrar:

• Visite uma das famosas
cervejarias de cinema de Portland
• Aproveite a estação de esqui mais
longa da América do Norte nas
proximidades de Mount Hood

323 NW 13th Ave, Suite 305,
3rd Floor,
Portland, OR 97209
kaplan.to/portland
facebook.com/kicportland

Forest Park
Moda Center
Lan Su
Chinese Garden
Powells
City of Books
Portland
Saturday
Providence
Market
Park
Portland
Pioneer Square
International
Japanese
Portland
Garden Test Rose
Art Museum
Garden
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Nossa escola de inglês fica bem
no coração de tudo, em meio
aos bares e clubes do vibrante
Gaslamp Quarter.

Destaques
• Fornece opções residenciais
próximas à praia durante o
ano todo
• 20 salas de aula de última
geração, todas com quadros
interativos
• Oferece cursos sob medida para
adolescentes

Coisas para ver e fazer
• Visite o San Diego Zoo –
frequentemente considerado
um dos 10 melhores zoológicos
do mundo
• Faça uma viagem de barco
pelo mar para observar baleias
e golfinhos
• Assista a um jogo de beisebol
no Petco Park

Cursos e programas
Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Suplementar
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• TOEFL iBT® e Inglês para fins
acadêmicos
• Preparatório para o GMAT® e GRE®

Como nos encontrar:
660 6th Avenue
San Diego, CA 92101
kaplan.to/sandiego
	facebook.com/kicsandiego

La Jolla Shores

NW 23rd St

Oregon Zoo

Com suas praias intocadas e atitude
divertida, não é de se admirar que
San Diego seja um dos grandes
centros da cultura do surfe da
Califórnia. Porém, sol, mar e areia
são apenas o começo – do outro
lado da fronteira de Tijuana, a cidade
tem a sua própria “fusion cuisine”
(cozinha de fusão), a “Cali-Baja” bem como uma tentadora variedade
de restaurantes mexicanos e
deliciosos frutos do mar frescos.
Asse marshmallows em uma
fogueira em La Jolla Beach, passeie
pelos belos jardins e zoológicos no
Balboa Park ou caminhe pelas trilhas
selvagens do Anza Borrego Desert.

Tom McCall
Waterfront Park

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

Torrey Pines Golf Course & Hiking

Mission SeaWorld
Beach San Diego

Sunset
Cliffs

San Diego
Zoo
Little Italy

California
Tower
Balboa
Park
Seaport Village

Petco Park
Cabrillo National Hotel del Coronado
and Beach
Monument
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SÃO FRANCISCO
BERKELEY

SÃO FRANCISCO

Pensadores e intelectuais migram para esta linda cidade universitária
na Baía de São Francisco

Localizada acima do Pacífico em um conjunto de colinas,
São Francisco é uma cidade onde o céu parece estar ao seu alcance

AMBAS AS ESCOLAS

AMBAS AS ESCOLAS

Cursos de inglês

Coisas para ver e fazer

• Inglês Geral

• Ouça música ao vivo no lendário
clube Gilman 924, onde o Green
Day e o AFI iniciaram suas carreiras

• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo

• Faça uma viagem de fim
de semana para Yosemite,
Wine Country e Lake Tahoe

• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico

• Passeie pela icônica Golden
Gate Bridge

• Inglês para Negócios Suplementar
(Apenas na unidade São
Francisco)

Um foco da cultura hippie e do
movimento dos direitos civis durante
a década de 60, Berkeley ainda atrai
muitos artistas, idealistas e filósofos
cujas ideias desafiam o convencional.
Bem no meio da inovadora cultura da
cidade, a UC Berkeley é regularmente
considerada uma das 10 melhores
universidades do mundo e fica a
poucos minutos de nossa escola
de inglês. Aprecie o horizonte da
icônica Sather Tower da universidade,
reflita sobre as grandes questões
da vida no terraço do Rose Garden
ou aprecie um debate intelectual
em uma das muitas cafeterias.
Mas quando o sol se põe, Berkeley
continua cheia de energia – saia
para ouvir música ao vivo e curtir
uma cena de cervejas artesanais
em expansão.
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Preparatório para Exames /
Preparação Universitária

Destaques

• TOEFL iBT e Inglês para fins
acadêmicos
®

• Próxima ao Claremont Canyon,
com suas vistas espetaculares da
Golden Gate Bridge e a apenas
20 minutos de São Francisco

• Preparatório para o GMAT® e GRE®

Como nos encontrar:

• Apoio e preparação disponíveis
para transferências para
universidades locais
• Certificados Kaplan aceitos como prova
de proficiência em inglês pela Berkeley
City College

Berkeley
150 Berkeley Square,
Berkeley, CA 94704
kaplan.to/berkeley
facebook.com/kicberkeley
São Francisco
149 New Montgomery Street,
San Francisco, CA 94105
kaplan.to/sanfran
	facebook.com/kicsanfrancisco

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

Com cada topo de colina a revelar
um panorama de horizontes
distantes, não é de se admirar que
São Francisco tenha orgulho de seu
senso de aventura. Desde a Corrida
do Ouro até o Verão do Amor e o
boom tecnológico, essa cidade
de mente aberta sempre gostou
de uma nova ideia de grandes
proporções. O Twitter e Instagram
estão sediados aqui, ao lado de uma
animada cena artística, musical e
gastronômica. Suba na Coit Tower,
torre de arquitetura Art Déco, para
curtir as vistas mais espetaculares,
experimente tacos de dar água na
boca no Mission District e deixe as
feiras de rua e os festivais de arte
despertarem a sua imaginação.
Nossa escola está localizada na
área da Union Square, a poucos
minutos da Macy’s e do Museum of
Modern Art.

Destaques
• A poucos metros das paradas de
ônibus, metrô e bondinho

• Passeie pelas vertiginosas
montanhas-russas de Santa
Cruz Beach
• Explore a famosa prisão
abandonada na Ilha de Alcatraz

• Oferece descontos para o comércio
local – inclusive para a padaria
no térreo
• Viagens periódicas para Yosemite,
Napa Valley e Los Angeles

Alcatraz

Golden Gate
Bridge

Pier 39

Lombard
Palace of Fine
Street
Arts Theatre Chinatown
University of
San Francisco

Union
Square

Museum of
Trans America Modern Art
Building
AT&T Park

Painted Ladies
Castro District
Twin Peaks

Mission District
Kaplan Berkeley

5 miles
Northeast
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DOWNTOWN

HIGHLINE

Com o oceano, montanhas e florestas de fundo, as torres do Space
Needle se erguem sobre esta cidade de várias faces

Junte-se a uma próspera comunidade estudantil em meio a vistas
deslumbrantes do Puget Sound e das Cascade Mountains

AMBAS AS ESCOLAS

AMBAS AS ESCOLAS

Cursos de inglês

Coisas para ver e fazer

• Inglês Geral

• Venha se perder entre as barracas
de frutos do mar frescos e de
artesanato no Pike Place Market

• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo

• Tente praticar esqui ou rafting nas
Cascade Mountains

• Ano Acadêmico

• Veja a majestosa Snoqualmie
Falls ou faça caminhadas no
espetacular parque nacional de
Mount Rainer

• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Suplementar
(Apenas na unidade do Centro
de Seattle)

Caminhadas por exuberantes
florestas costeiras, descobrir a
próxima grande banda de rock ou
descansar em uma aconchegante
cafeteria... Caso não consiga
decidir qual das opções lhe pareça
mais convidativa, vá para Seattle.
Localizada na orla do centro da
cidade, com vistas espetaculares do
Puget Sound, nossa escola de inglês
é o ponto de partida perfeito para
explorar a incrível paisagem natural
de Seattle, seu rico legado musical
e a mistura de cores dos bairros.
Ouça bandas locais no El Corazón,
o clube que lançou bandas como
o Nirvana, passeie de caiaque
pelo Green Lake ou mergulhe na
animada vida noturna do Capitol Hill
(Capitólio). Às vezes, Seattle parece
ser muitas cidades em uma só – e,
ainda assim, você encontra cafés e
livrarias em quase toda parte.
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Preparatório para Exames /
Preparação Universitária

Destaques
• Possibilidade de transferência para
várias universidades do estado de
Washington que aceitam o certificado
KIE como comprovante de proficiência
• Instalações recém-reformadas dentro
de um edifício histórico, inclusive com
um centro de convivência para alunos
com vista para as montanhas olímpicas
• Convenientemente localizada perto de
paradas de ônibus, trem e balsa

• TOEFL iBT e Inglês para fins
acadêmicos
®

• Preparatório para o GMAT® e GRE®
(Apenas na unidade do Centro
de Seattle)

Como nos encontrar:
Centro de Seattle
51 University Street, Suite 300,
Seattle, WA 98101
kaplan.to/seattle
facebook.com/kicseattle
Seattle Highline
2400 South 240th Street,
Des Moines, WA 98198
kaplan.to/highline
	facebook.com/kicseattleHighline
communitycollege

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

20 minutos ao sul de Seattle,
a Highline College oferece um
excelente ambiente acadêmico em
um campus arborizado. Dedicado
à cidadania global e justiça
social, a instituição se orgulha da
multiculturalidade de seus estudantes
e de sua atmosfera acolhedora.
Compartilhando instalações
do campus com mais de 8.000
alunos falantes nativos de inglês
e 500 estudantes internacionais,
oportunidades não faltarão para a
prática da língua.
Nossa escola de inglês está situada
no prédio da biblioteca de última
geração da Highline – que também
abriga a coleção da faculdade de
mais de 145.000 materiais, incluindo
impressos, digitais e eletrônicos. Nós
mantemos nosso corpo estudantil
propositalmente pequeno, o que
permite que você se beneficie de
um ambiente de ensino próximo
e atencioso enquanto, ao mesmo
tempo, aproveita a vida em um grande
campus universitário.

Destaques
• Acesso total às instalações do campus,
tais como academia, centro de
negócios e bistrô

• Curta um festival de música de
verão no Ballard Locks ou assista
a uma apresentação de balé no
McCaw Hall

• Fáceis transferências para os cursos de
graduação da Highline College
• Acesso a alguns dos clubes, programas
e atividades para estudantes
internacionais, que incluem feiras
de emprego, danças, clubes de
conversação e viagens de campo
Kaplan Highline 20 mins
South
College

Space
Needle

Museum of
Pop Culture
Chihuly Garden and Glass

Olympic Sculpture Park

Seattle
Aquarium

Pike Place
Market
Frye Art
Seattle Art Museum
Museum
Pioneer
Square
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SANTA BÁRBARA

WASHINGTON, D.C.

Colinas verdes, mar de águas mornas e ruas cheias de flores…
Aprecie a elegância mediterrânea nas margens do Pacífico

Na capital histórica dos Estados Unidos, os monumentos reluzentes
são o testemunho do poder, idealismo e luta

Não há arranha-céus para esconder
as vistas do céu e do mar nesta
pequena e sofisticada cidade
costeira. Com seus telhados
vermelhos, paredes de estuque
branco e palmeiras, Santa Bárbara
muitas vezes parece ter sido
transportada diretamente de Toscana
ou da Espanha - mas suas amplas
praias brancas são pura Califórnia.
A poucos passos da escola de
inglês de Santa Bárbara, um passeio
pela State Street, repleta de flores,
levará você em direção ao mar,
passando por bares de vinho ao ar
livre e boutiques de grife ao longo do
caminho. Mas você encontrará o lado
mais moderno de Santa Bárbara na
animada Funk Zone, onde armazéns
decorados com murais coloridos de
grafite abrigam boates, estúdios de
arte e lojas de surfe.

Cursos e programas

Destaques
• Convenientemente localizada
próximo aos principais centros de
transporte de Santa Bárbara, com
conexões de ônibus e trem por
toda a cidade e também fora dela
• Viagens regulares para Los
Angeles, São Francisco, San Diego
e Las Vegas
• Uma sala de jogos no local, com
consoles de PS4, pebolim e
pingue-pongue

Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• TOEFL iBT® e Inglês para
fins acadêmicos

Coisas para ver e fazer

Como nos encontrar:

• Veja os barcos passarem pelo cais
histórico no Stearns Wharf

27 East Cota Street,
Santa Barbara, CA 93101

• Faça compras no mercado dos
agricultores, localizado no prédio
da 18th Century Mission

Da Guerra Civil ao Movimento
dos Direitos Civis, Washington é
o cenário para os capítulos mais
dramáticos da história dos Estados
Unidos e o coração pulsante de
sua política moderna. Assista aos
senadores debaterem no piso do
Capitol Building, sente-se aos pés de
Abraham Lincoln e caminhe pelos
corredores da Casa Branca. Dance
a noite toda em Georgetown ou
Dupont, relaxe nos amplos campos
do National Arboretum, ou vá para
a área da U Street para ouvir música
ao vivo.

kaplan.to/santabarbara
facebook.com/kicsantabarbara

• Pegue um barco para a Channel
Island para praticar snorkeling e
observação de baleias

Santa Barbara Botanic Garden
Old Mission
Santa Barbara

Nossa escola de inglês em
Washington fica a cerca de
10 minutos a pé do Washington
Monument e da sua tranquila Pool, e
a apenas apenas seis quarteirões da
Casa Branca.

Destaques
• 16 salas de aula de última
geração, equipadas com
quadros interativos
• Fácil acesso aos transportes
públicos e o sistema local de
compartilhamento de bicicletas
• Confortáveis salas para descanso
e laboratórios de informática
no local

Coisas para ver e fazer

Cursos e programas
Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• TOEFL iBT® e Inglês para
fins acadêmicos

• Faça uma visita ao Smithsonian:
o maior complexo de museus
do mundo

• Preparatório para o GMAT® e GRE®

• Faça um passeio de barco do
Potomac até Georgetown, o bairro
mais antigo da capital

1100 G Street NW,
Washington, D.C. 20005

• Assista a um show de nível
internacional no John F. Kennedy
Center for the Performing Arts

Como nos encontrar:

kaplan.to/washington
facebook.com/kicwashington

Washington
National
Cathedral

National
Zoo

Embassy Row
Goleta
Butterfly
Grove

Santa Barbara
County Courthouse
Santa Barbara
Museum of Art

Santa
Barbara
Zoo

Santa Barbara
Farmers Market East Beach
MOXI, The Wolf Museum
of Exploration + Innovation

West Beach

Santa Barbara Museum of
Natural History and
the Sea Center

Stearns Wharf

Leadbetter Beach
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Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

DuPont Circle
Neighborhood
Georgetown
Waterfront

The White House

The United
States Capitol

Smithsonian Institution
(Includes 11 free museums)

Tidal Basin
Arlington
Cemetery

Supreme
Court

National Mall
and Memorial Park

The Wharf
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TORONTO

VANCOUVER

Do outro lado das águas das Cataratas do Niágara, descubra uma
cidade multicultural e futurista

Uma exuberante cidade litorânea cercada por montanhas cobertas
de neve e florestas tropicais

Abaixo da famosa CN Tower, Toronto
está crescendo rapidamente, não
apenas em tamanho, mas em
energia, confiança e criatividade.
Com sua grande variedade de
museus, boates e restaurantes, suas
universidades de nível internacional e
lindos arranha-céus, Toronto às vezes
é descrita como uma Nova Iorque
mais limpa, acolhedora e barata.
Apesar de sua agitação cosmopolita,
Toronto possui uma característica
tranquila que é rara nas grandes
cidades do mundo. Talvez seja a
mistura de energia e calmaria que
atrai músicos, artistas e cineastas do
mundo todo.
Nossa escola em Toronto fica bem no
centro da cidade, a alguns minutos
das margens do lago e alguns metros
de distância do popular parque
urbano litorâneo, o Sugar Beach.

Cursos e programas

Destaques

Cursos de inglês

• Localizada a apenas alguns
minutos da CN Tower e próxima
ao Jack Layton Ferry Terminal

• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo

• Viagens regulares às Cataratas do
Niágara e a cidades como Nova
Iorque e Chicago
• Possibilidade de transferência para
universidades canadenses

• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Suplementar
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária

Coisas para ver e fazer
• Visite o colorido Kensington
Market para conferir roupas
vintage e comidas do mundo todo
• Explore a Galeria de Arte
de Ontário

• TOEFL iBT® e Inglês para fins
acadêmicos
• Preparatório para o IELTS
• Inglês para fins acadêmicos (Pathways)

• Experimente esquiar ou escalar na
Escarpa de Niágara

A nossa escola de inglês em
Vancouver está localizada na esquina
do descolado bairro de compras de
Alberni Street, e a apenas 15 minutos
a pé da praia mais próxima.

Como nos encontrar:
35 The Esplanade,
Suite 250,
Toronto ON, M5E 1Z4
kaplan.to/toronto

High
Park

Art Gallery
of Ontario

Royal Ontario
Museum
Eaton Center
Toronto Zoo

St. Lawrence Market
Hockey Hall of Fame
CN Tower
Rogers Centre
Ripley’s Aquarium
of Canada
Centreville Theme Park
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Destaques
• A alguns minutos das paradas
de ônibus da região e de três
estações de Skytrain
• Possibilidade de transferência
para universidades canadenses
• Viagens frequentes para esquiar e
passeios de finais de semana em
cidades como Whistler, Victoria
e Seattle

Coisas para ver e fazer
• Pegue uma balsa para Victoria e
veja baleias no trajeto
• Pratique kiteboarding em
Jericho Beach
• Conheça as butiques e
restaurantes no distrito
de armazéns do século 19
de Gastown

Cursos e programas
Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Suplementar
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• TOEFL iBT® e Inglês para fins
acadêmicos
• Preparatório para o IELTS
• Inglês para fins acadêmicos (Pathways)

Como nos encontrar:
755 Burrard St,
Suite 300,
Vancouver BC, V6Z 1X6
kaplan.to/vancouver
facebook.com/kicvancouver

facebook.com/kictoronto
Casa Loma

Onde mais você pode esquiar de
manhã e ir para à praia de tarde?
A apenas meia hora de carro do
centro de Vancouver, as encostas das
Montanhas North Shore oferecem
vistas incríveis do oceano, enquanto
os longos trechos de areia branca
e macia garantiram que a National
Geographic classificasse a limpa e
tranquila cidade entre as 10 melhores
cidades litorâneas do mundo. É fácil
passar todo o seu tempo apreciando
a natureza de Vancouver, mas não se
esqueça de explorar os museus de
nível internacional, a vibrante vida
noturna, os animados festivais de
arte e a deliciosa cena gastronômica
da cidade.

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

Lions Gate
Bridge

Capilano
Suspension Bridge

Stanley
Park Vancouver
Aquarium
English Bay
Gastown

Vancouver
Art Gallery
Kitsilano
Beach Park

Dr. Sun Yat-Sen
Classical Chinese
Garden

Rogers Arena
BC Place
Science
Granville
World
Island
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ÍNDICE

Explore as diversas cidades
e paisagens do Reino
Unido e Irlanda, onde a
história clássica se une à
inovação e à modernidade.
Com 11 localizações
incríveis para escolher,
encontre seu equilíbrio
perfeito entre o tradicional
e o moderno.

67 Bath
68 Bournemouth
69 Cambridge
70 Edimburgo
71 Liverpool
72 Londres - Leicester Square
73 Londres - Covent Garden
74 Manchester
75 Oxford
76 Torquay

BATH

Edimburgo

77 Dublin

Explore a elegância da Inglaterra ou relaxe nas águas
termais de um spa da antiguidade
Manchester
Dublin

Liverpool
Cambridge
Oxford
Bath
Londres
Torquay

Bournemouth

REINO UNIDO
E IRLANDA

Construída em pedras douradas no
meio de uma região do interior, Bath
é reconhecida como um Patrimônio
Mundial da Humanidade da UNESCO,
graças à sua majestosa arquitetura,
jardins tranquilos e suas banheiras
romanas lindamente preservadas.
Fundada há mais de 2000 anos
sobre fontes termais naturais, ela
foi transformada no século 18 em
um conjunto de crescentes e lindos
terraços que vemos hoje em dia.
Nossa escola de inglês oferece um
ambiente acolhedor e amigável,
próximo às lanchonetes, lojas e
restaurantes do centro da cidade.
Localizada em um edifício histórico
a apenas alguns metros de uma
igreja medieval, é o ponto de partida
perfeito para quem quer explorar
as tranquilas ruas adoradas por
Jane Austen.

Destaques
• Aulas individuais com desconto
• Um tranquilo pátio com jardim
• Cursos sob medida disponíveis
para estudantes com mais de
40 anos

Coisas para ver e fazer
• Venha saborear um cream tea no
magnífico Pump Room
• Experimente os bonés e chapéus
no Jane Austen Centre
• Visite o estonteante Cheddar
Gorge ou faça um passeio
em Stonehenge

Cursos e programas
Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Suplementar
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• Preparatório para o IELTS
OUTROS PROGRAMAS
• Programa Classic (40+)

Como nos encontrar:
5 Trim Street,
Bath, BA1 1HB
kaplan.to/bath
facebook.com/kicbath

Royal
Crescent
Georgian
Garden
Pulteney
Bridge

Jean Austen
Centre
Theatre Royal
Odeon Cinema

Bath Rugby
Football Club

Roman Baths

Bath Abbey
Thermae Bath Spa

Stonehenge
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Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

1 Hour Drive
South West

Bath Train
Station
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BOURNEMOUTH

CAMBRIDGE

Uma bela cidade litorânea com lindas praias e atmosfera jovem

Uma cidade pitoresca conhecida mundialmente como
centro de excelência acadêmica

Graças aos mais de 11 kilômetros de
praias de areia dourada, penhascos
imponentes e tempo ensolarado,
Bournemouth é um dos locais
favoritos para férias dos britânicos
desde os tempos vitorianos. Com
sua colorida variedade de premiados
jardins e vistas espetaculares da Isle
of Wight, Bournemouth foi votada
como a melhor cidade litorânea
da Inglaterra, e a quarta melhor da
Europa!
Mas Bournemouth é muito mais que
piqueniques na praia e caminhadas
no píer – ela é também uma próspera
cidade universitária, com uma
animada vida noturna, cheia de
restaurantes, boates e locais para
apresentações de comediantes. Em
Bournemouth está a a nossa maior
escola de inglês no Reino Unido, em
um edifício espaçoso e moderno a
apenas cinco minutos de ônibus da
praia e do centro da cidade.

Cursos e programas

Destaques
• Uma das maiores e mais antigas
escolas do grupo Kaplan no Reino
Unido
• Jardim privado tranquilo e grande
centro de convivência no local
• Novíssima residência estudantil,
que oferece lindas vistas para o mar

Coisas para ver e fazer
• Experimente surfar, velejar ou ver
os pássaros em uma das belas
praias
• Passeie no Bournemouth Eye - um
balão de hélio que fica amarrado
em Lower Gardens
• Venha conhecer o mágico arco de
pedra de Durdle Door

Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Suplementar
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• Preparatório para o IELTS

Como nos encontrar:
130 –136 Poole Road,
Bournemouth, BH4 9EF
kaplan.to/br-bournemouth
facebook.com/kicbournemouth

Localizada em um belo edifício
Edwardiano, nossa acolhedora escola
de inglês encontra-se no calmo bairro
de Newnham, próxima à universidade
onde Rosalind Franklin descobriu a
estrutura do DNA – a menos de 10
minutos de bicicleta ou uma curta
viagem de ônibus saindo do centro.

Destaques
• Acesso a palestras na
Universidade de Cambridge
• Faça churrascos de verão no
jardim privado
• Aluguel de bicicleta gratuito para
estudantes de Ano/Semestre
Acadêmico

Coisas para ver e fazer
• Descubra a magnífica Capela
Gótica de King’s College

Cursos e programas
Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Suplementar
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• Preparatório para o IELTS

• Visite o lindo Botanic Gardens da
universidade

• Preparatório para os exames de
Cambridge

• Explore a Europa: O Aeroporto de
Stansted fica a apenas 30 minutos

Como nos encontrar:
75 Barton Road,
Cambridge, CB3 9LG
kaplan.to/cambridge
facebook.com/kiccambridge

Stansted 22 miles
South
Airport

Meyrick Park
Upper Gardens

Bournemouth
Train Station

The Avenue
Shopping Centre
Lower Gardens
Parliament
Speakers Bureau

Bournemouth
Beach
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Quer um lugar melhor para estudar
inglês do que em uma das mais
antigas e fabulosas cidades
universitárias do mundo? Siga os
passos dos grandes escritores,
cientistas e políticos da história,
conforme vai conhecendo as
instituições de ensino antigas que
pontilham as margens do Rio Cam.
Depois, pense em tudo que viu
saboreando um clássico almoço de
pub em uma das muitas hospedarias
pitorescas da cidade.

Oceanarium
Bournemouth
Pier

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

Bridge of Sighs
Grafton Shopping
Centre
Trinity College
Anglia Ruskin
Queen’s College
University
Mathematical
Bridge
King’s College

The Fitzwilliam
Museum

River Cam
Cambridge University
Botanic Gardens
Grantchester Cambridge Train Station
Meadows
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EDIMBURGO

LIVERPOOL

Filósofos, artistas e amantes das festas são bem-vindos nesta cidade
de espirais góticos e ruas medievais sinuosas

Uma vez o centro marítimo do Império Britânico, a cidade natal dos
Beatles é agora uma próspera capital da música, cultura e esportes

Edimburgo é o lar espiritual de todos
aqueles que amam tanto um bom
debate intelectual quanto uma boa
balada. Ali você encontrará uma
universidade respeitada no mundo
todo, bibliotecas e museus incríveis,
além de alguns dos melhores pubs
do planeta. Todos os verões, as ruas
ficam cheias de artistas, amantes do
teatro e foliões prontos para curtirem
o maior festival de artes do mundo,
e todos os invernos a cidade se
ilumina com uma festa de três dias
com muita música, desfiles e danças
para dar boas-vindas ao Ano Novo.
A nossa escola de inglês fica a
apenas alguns metros da famosa rua
para compras Princes Street, do Scott
Monument e do belo Dean Gardens.

Cursos e programas

Destaques
• Especializada na preparação para
o exame IELTS, com aulas focadas
e oportunidades frequentes
de realizar testes simulados
do exame
• Possui um agitado programa
social, que inclui visitas a
destilarias de uísque

• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico

• Viagens regulares aos finais de
semana às espetaculares Scottish
Highlands

Coisas para ver e fazer

• Inglês para Negócios Suplementar
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• Preparatório para o IELTS
• Preparatório para os exames de
Cambridge

• Explore o lendário passado de
Edimburgo no Arthur’s Seat
• Faça um passeio pela Edimburgo
de J.K Rowling – relaxe no café
onde ela escreveu Harry Potter
• Passeie pelas ruas centenárias
e subterrâneas em Real Mary
King’s Close

Cursos de inglês

Como nos encontrar:
9 Albyn Place,
Edinburgh, EH2 4NG
kaplan.to/edinburgh
facebook.com/kicedinburgh

O mundo inteiro já passou pelo
Porto de Liverpool: café, açúcar,
seda – e pessoas. O legado marítimo
e comercial de Liverpool pode ser
observado na imensa grandeza das
docas e armazéns vitorianos, bem
como nos edifícios extravagantes
criados para exibir a riqueza
dos comerciantes e banqueiros
eduardianos da cidade. Além disso, é
possível sentir a sua história na forma
de um caldeirão cultural na música,
através da qual Liverpool continua a
ser conhecida no mundo.
A nossa escola de inglês está
localizada a alguns metros do Royal
Liver Building, de cujos telhados os
lendários Liver Birds vigiam a cidade,
e o Cavern Club, onde os Beatles
tocaram pela primeira vez.

Destaques
• Localizada no histórico edifício
Cotton Exchange
• Visitas regulares ao Estádio de
Anfield, a casa do Liverpool
Football Club
• Andar exclusivo para estudantes
com mais de 25 anos

Coisas para ver e fazer

Cursos e programas
Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Suplementar
• Inglês para Negócios Intensivo

• Suba na torre da maior catedral
anglicana do mundo

Preparatório para Exames /
Preparação Universitária

• Torça pelo Liverpool FC ou Everton
no Merseyside derbies

• Preparatório para o IELTS

• Veja relíquias do Titanic no
Maritime Merseyside Museum

• Programa Classic (40+)

OUTROS CURSOS

Como nos encontrar:
Cotton House, Old Hall Street,
Liverpool, L3 9TX
kaplan.to/liverpool
facebook.com/kicliverpool

Anfield Stadium
Edinburgh Playhouse
Calton Hill
Palace of
Holyrood

Queen Street

Scottish National
Portrait

Edinburgh
Old Town

Edinburgh Castle
National Museum
of Scotland
Usher Hall

Edinburgh
Airport
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9 miles
West

University of
Edinburgh

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

World
Museum
The Cavern Club
Liverpool
Liverpool Lime
Waterfront
Street Station
Maritime Merseyside Museum
Albert
Liverpool Cathedral
Dock
Echo Arena
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LONDRES
LEICESTER SQUARE

COVENT GARDEN

Venha andar no tapete vermelho da grandeza e glamour bem no
coração de Londres

Para os amantes da arte, da gastronomia, das baladas e para aqueles
que sonham acordados − Londres é tudo aquilo que você quiser

AMBAS AS ESCOLAS

AMBAS AS ESCOLAS

Cursos de inglês

Coisas para ver e fazer

• Inglês Geral

• Descubra algumas das melhores
coleções de obras de arte do
mundo na National Gallery e na
National Portrait Gallery – com
entrada gratuita e apenas a
alguns metros de nossa escola em
Leicester Square

• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico

• Visite o Buckingham Palace, o Big
Ben e o Houses of Parliament

• Inglês para Negócios Suplementar
• Inglês para Negócios Intensivo
(somente em Leicester Square)

O reduto das estrelas do cinema é
aqui, mas estreias de filmes são só
o começo nesse centro histórico da
terra do cinema do Reino Unido. A
energia rebelde de Soho, a grandeza
de Trafalgar Square e Westminster
Abbey e a vibrante cena teatral de
West End estão a poucos minutos da
escola. Apesar de toda a agitação,
a nossa escola em Leicester Square
oferece um ambiente silencioso
e acolhedor para estudantes
determinados com mais de 25 anos
de idade, que procuram um impulso
de verdade em suas carreiras através
dos estudos.
A Kaplan Leicester Square
especializa-se em cursos com um
foco profissional ou acadêmico,
além de oferecer aulas intensivas e
individuais de disciplinas como inglês
para Engenharia, Medicina ou Direito.
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Destaques

Preparatório para Exames /

• Centro exclusivo para estudantes com
mais de 25 anos

Preparação Universitária

• Oferece programas de inglês voltado
para negócios
• Eventos frequentes para trocas de
contatos profissionais e palestras sobre
vários assuntos

• Preparatório para o IELTS
• Preparatório para os exames de
Cambridge

Como nos encontrar:
Leicester Square
3–5 Charing Cross Road,
London, WC2H 0HA
kaplan.to/leicestersquare
Covent Garden
3–4 Southampton Place,
London, WC1A 2DA
	
www.kaplaninternational.com/
br/reino-unido/londres/escolaingles-covent-garden
facebook.com/
kiclondoncolleges

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

Basta sair deste grandioso edifício
georgiano para encontrar todas
as maravilhas e contradições
de Londres logo na sua porta:
monumentos antigos e arranha-céus
deslumbrantes, lojas da moda e
museus majestosos, vida noturna
agitada e jardins reais. As agitadas
ruas de paralelepípedo do famoso
mercado de Covent Garden de
Londres ficam a apenas alguns
metros da escola (ali você encontrará
algumas lojas vintage excelentes
e também marcas famosas), mas
se preferir explorar um baú de
cultura mundial, basta caminhar
dois minutos para chegar ao British
Museum.
A nossa escola de inglês em Covent
Garden é particularmente popular
entre estudantes com idade de
18-25 anos, que buscam tanto um
excelente treinamento em idiomas
quanto uma experiência inesquecível.

Destaques
• Nosso belo pátio a céu aberto é o lugar
perfeito para relaxar entre as aulas
• Oferece entradas com desconto para
os premiados musicais do West End
• Viagens mensais para vários destinos
na Europa

• Faça um passeio de barco pelo
Rio Tâmisa para apreciar vistas
fantásticas de Westminster e da
Tower of London
• Visite o South Bank e assista a
um filme clássico no British Film
Institute, ou aprecie instalações
de arte e música no Royal
Festival Hall

Madame Tussauds
London

The British
Museum

Oxford Circus

Soho
Theatreland

Piccaddily Circus
Hyde
Park

Trafalgar
Square
Buckingham
Palace

London Heathrow 19 miles
West
Airport

London Eye
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MANCHESTER

OXFORD

Cheia de energia, criatividade e orgulho, Manchester é uma cidade
acolhedora, com uma atitude ousada do rock e um coração bondoso

Bibliotecas antigas, mosteiros góticos e universidades medievais
construídas em pedra dourada...

Em Manchester, a terra natal do
clube de futebol mais popular do
mundo e também de algumas das
bandas internacionalmente mais
queridas, sempre parece que algo vai
acontecer... e normalmente acontece!
A nossa escola de inglês está
localizada no vibrante Northern
Quarter do centro da cidade, um
reduto favorito de artistas, DJs e de
bandas indie emergentes. Explore as
lojas vintage das redondezas, bares
e galerias de arte, ou visite o Curry
Mile para saborear um dos pratos
mais apimentados do Reino Unido.
Experimente colocar em prática o seu
inglês nas arquibancadas de futebol,
com passeios regulares organizados
pela escola à Old Trafford, o lar do
Manchester United e ao estádio
Etihad, a fortaleza do Manchester
City.

Cursos e programas

Destaques

Cursos de inglês

• Localização conveniente – as
viagens de ônibus dentro do
centro da cidade são gratuitas!

• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo

• Oferece cursos preparatórios para
o Occupational English Test (OET)
• Possui um programa de
orientação estudantil para ajudar
a desenvolver competências
em liderança

Coisas para ver e fazer
• Visite o estonteante Royal
Exchange Theatre
• Pegue um táxi aquático para
explorar os canais históricos
de Manchester
• Conheça o Museum of Science
and Industry ou o National
Football Museum

• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Suplementar
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária

Se adora aprender, Oxford foi feita
para você. A apenas uma hora de
Londres, a “city of dreaming spires”
há séculos vem estimulando grandes
mentes: de John Locke a Oscar Wilde
e Malala Yousafzai. Um piquenique
idílico em um barco inspirou a criação
de Alice no País das Maravilhas,
enquanto os filmes de Harry Potter
inspiraram-se na atmosfera mágica
da cidade para as cenas de Hogwarts.
A nossa escola de inglês está
localizada em uma grande casa
eduardiana, na elegante área de
Summerrown, onde Tolkien escreveu
O Senhor dos Anéis. Fica a alguns
metros de Port Meadow e a cinco
minutos, de ônibus ou bicicleta, do
centro da cidade.

• Preparatório para o IELTS
• Preparatório para o OET

Como nos encontrar:
1 Portland Street,
6th Floor, Manchester, M1 3BE
kaplan.to/manchester

Destaques
• Uma charmosa lanchonete que
serve pratos quentes e frios
• Um grande jardim privado para
jogos ao ar livre e churrascos
• Viagens regulares aos finais
de semana a Paris, Amsterdã
e Edimburgo

Coisas para ver e fazer
• Dois rios passam por Oxford –
tente praticar o punting
em ambos!
• Visite a Bodleian Library, pano de
fundo para as cenas do filme A
Pedra Filosofal
• Visite o pub Eagle and Child, onde
J.R.R Tolkien e C.S Lewis discutiram
sobre Mordor e Narnia

Cursos e programas
Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Suplementar
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• Preparatório para o IELTS

Como nos encontrar:
108 Banbury Road,
Oxford, OX2 6JU
kaplan.to/oxford
facebook.com/kicoxford

facebook.com/kicmanchester

National Football
Manchester
Museum

City F.C.

Royal Exchange
Theatre
John Ryland’s
Library

Manchester
Art Gallery
Palace Theatre

Museum of
Science and
University of
Industry
Manchester
Manchester
United F.C.
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Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

Oxford University
Museum of Natural
History

Ashmolean
Museum

University
of Oxford
Bodleian Library

Christ Church
Meadow
Cowley Road cafes, bars and shops
O2 Academy Oxford

Oxford Castle
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TORQUAY

DUBLIN

Abaixo das colinas verdejantes de Devon, descubra as praias de
areia da Riviera Inglesa

Aprenda inglês em meio a exuberantes paisagens verdes,
em uma cidade cheia de cultura, literatura e música

Esta linda cidade litorânea combina
o charme do litoral inglês com um
toque do Mediterrâneo. O ensolarado
microclima de Torquay permite que
linhas de palmeiras cresçam cheias
de vigor ao longo da baía, e lindas
casas de veraneio no estilo italiano
misturam-se com as coloridas lojas,
lanchonetes e bares. Passeie pelo
romântico Princess Pier, explore
aquele que foi, pela vida inteira,
o lar de Agatha Christie, a lendária
escritora de histórias de mistério, ou
venha curtir as ondas de caiaque,
bote inflável ou jet ski!
A nossa escola de inglês em Torquay
fica a apenas cinco minutos a pé
do centro, e no lindo campus você
encontrará uma piscina particular,
uma lanchonete e um mirante com
lindas vistas para o mar.

Cursos e programas

Destaques

Cursos de inglês

• Aulas individuais com desconto
• Oferece cursos preparatórios para
o Occupational English Test (OET)
• Um jardim privado e uma piscina
no local

• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico

Coisas para ver e fazer
• Faça uma caminhada na “Agatha
Christie mile” e identifique
algumas das cenas dos crimes
descritas em seus livros!

• Inglês para Negócios Suplementar
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• Preparatório para o IELTS

• Experimente o “coasteering” –
nade e escale pelas cavernas
marinhas, enseadas e penhascos
de Devon

• Preparatório para o OET

• Saboreie um cream tea (chá com
scones e creme) nas imediações
do Dartmouth Castle

Como nos encontrar:

OUTROS CURSOS
• Programa Classic (40+)

30 Ash Hill Road,
Torquay, TQ1 3HZ
kaplan.to/torquay
facebook.com/kictorquay

Oddicombe Beach

Lymington Road Coach Station

Kents Cavern
Prehistoric Caves
Torre Abbey &
Union Street cafes,
Riviera Sports Centre bars and shops
Fleet Walk Central Cinema
Torquay Museum
shopping centre
Torre Abbey
AMF Bowling Centre
Sands
Princess Pier and
Torquay
harbourside marina
shopping
train station
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Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br

Dublin é cheia de atrações e histórias
incríveis – desde o antigo castelo
até o reluzente Tech Quarter nas
margens do canal, que hospeda
a sede do Google e do Facebook.
Beba uma pint de Guinness e ouça
a música tradicional animada em
um dos muitos pubs, passeie sem
rumo certo pelas ruas atemporais de
paralelepípedo, seguindo os passos
de poetas e revolucionários, ou
prove frutos do mar frescos recémpescados na antiga zona portuária
em Howth. Logo ao sair da cidade,
você encontrará a intocada região
silvestre das montanhas de Wicklow.
A nossa escola é uma construção
majestosa do século 18, próxima ao
Rio Liffey. É o ambiente perfeito para
absorver a atmosfera festiva da área
animada do Temple Bar.

Destaques
• Excursões regulares a atrações
turísticas e eventos locais
• Excelentes conexões de transporte
– a apenas cinco minutos a pé do
centro da cidade
• Um centro CELTA credenciado que
oferece cursos de treinamento de
professores

Coisas para ver e fazer
• Veja o Livro de Kells, um lindo
manuscrito iluminado do século 9
• Assista a uma partida de rugby ou
a um concerto no Aviva Stadium
• Relaxe no pub Brazen Head, que
funciona há mais de 800 anos!

Cursos e programas
Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Semi-Intensivo
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Suplementar
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• Preparatório para o IELTS
• Preparatório para os exames de
Cambridge
OUTROS CURSOS
• Treinamento de professores CELTA

Como nos encontrar:
The Presbytery Building, 7 Exchange
Street, Lower Temple Bar, Dublin 8
kaplan.to/dublin
facebook.com/kicdublin

Dublin City Gallery
Jameson
Distillery

The Spire

The Brazen Head

Trinity
Guinness
Storehouses Dublin Castle College
National Gallery of Ireland
St Patrick’s
Cathedral
Dublin St Stephen’s
Green
Business
School
Iveagh
Gardens
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ÍNDICE

Escolha um dos seis
destinos incríveis da
Kaplan na Austrália e Nova
Zelândia, que oferecem
um ambiente acolhedor,
a combinação perfeita de
cidade agitada e um estilo
de vida descontraído, além
do acesso exclusivo a uma
seleção de maravilhas
naturais e feitas pelo
homem.

79 Auckland
80 Adelaide
81 Brisbane
82 Melbourne
83 Perth
84 Sydney - City

AUCKLAND

Brisbane

Ande de um oceano a outro em uma cidade feita para aventuras
Perth

Sydney
Auckland

Adelaide
Melbourne

AUSTRÁLIA E
NOVA ZELÂNDIA

Construída sobre uma estreita faixa
de terra vulcânica entre o Pacífico
e o Mar da Tasmânia, Auckland é
perfeita para os amantes de aventura.
Desça da estonteante Sky Tower,
mergulhe nas cachoeiras cristalinas
das florestas tropicais de Coromandel
ou observe as baleias entre as ilhas
do Hauraki Gulf.
Auckland é uma mistura inebriante
de patrimônios, com galerias de arte
animadas e pinturas de rua coloridas,
uma cena gastronômica tentadora e
um ciclo de festivais durante o ano
todo. Nossa escola de inglês em
Auckland fica à beira dos amplos
espaços verdes do Auckland Domain
e perto dos bistrôs, bares de tapas
e lojas de grife da elegante área de
Newmarket.

Destaques
• Localizada em um edifício
histórico com um grande pátio
• Descontos em passagens
de ônibus disponíveis para
estudantes de cursos longos
(mínimo 16 semanas)
• A escola é uma instituição de
ensino de Categoria 1 credenciada
pela NZQA

Cursos e programas
Cursos de inglês
• Inglês Geral de Férias*
• Inglês Geral**
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Intensivo
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária

Coisas para ver e fazer

• Preparatório para o IELTS

• Nade em mares azuis e depois
prove os vinhos regionais na
Waiheke Island

• Inglês para fins acadêmicos

• Preparatório para os exames de
Cambridge

• Assista a uma apresentação
cultural Māori no Auckland
Museum

* Título específico para a Nova Zelândia para o nosso
curso de Inglês Geral

• Faça uma excursão para visitar o
set de filmagem de Hobbiton do
filme O Senhor dos Anéis

Como nos encontrar:

** Título específico para a Nova Zelândia para o
nosso curso Semi-Intensivo

10 Titoki Street,
Parnell, Auckland 1052
kaplan.to/auckland
facebook.com/kicauckland
Spark
Arena

Sky Tower

Rose
Gardens

Auckland University
of Technology
Auckland Domain

Auckland
Museum

Newmarket area

Mount Eden
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Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br
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ADELAIDE

BRISBANE

Uma cidade sofisticada cheia de jardins tranquilos e festivais de arte
animados

Estude em um lugar onde o céu é azul o ano inteiro, na acolhedora e
criativa capital do Sunshine State da Austrália

Adelaide é, literalmente, uma cidade
dentro de um parque: cercada por
um amplo espaço verde, cheio de
trilhas em florestas e exuberantes
jardins. As amplas ruas de Adelaide,
de estilo Mediterrâneo, estão cheias
de casas da era colonial e lindas
praças públicas – mas você também
pode passear por um circo ao ar
livre ou um festival gastronômico
móvel, cercado por uma descolada
miscelânia de arte de rua. Uma
rápida viagem de bonde o levará
às praias de areia branca de Gulf St
Vincent, uma pequena enseada do
Oceano Índico onde você pode nadar
entre golfinhos.
A nossa escola de inglês está a
alguns metros de Rundle Mall, a
rua de compras mais exclusiva de
Adelaide, e a apenas cinco minutos
andando das margens do Rio Torrens.

Cursos e programas

Destaques

Cursos de inglês

• Próxima aos serviços de
transporte, incluindo as linhas
de ônibus gratuitas City Loop
e Connector

• Inglês Geral
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico

• Descontos para estudantes
internacionais nos serviços
públicos de transporte

• Semestre Acadêmico
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária

• Possibilidade de transferência
para várias universidades e
instituições de ensino superior
de Adelaide

• Preparatório para os exames
de Cambridge
• Inglês para fins acadêmicos

Coisas para ver e fazer
• Veja coalas, focas e pelicanos na
Kangaroo Island
• Visite a famosa região produtora
de vinhos de Barossa Valley
• Assista a uma partida de cricket
no Australia Oval

Para conhecer Brisbane de verdade,
navegue pelo rio em uma balsa
gratuita que passa bem no meio da
cidade. Veja arranha-céus reluzentes
e casas de madeira no estilo vitoriano
passarem embaixo das encostas do
Monte Coot-tha, desembarque para
explorar as ousadas galerias de arte
contemporâneas, bares panorâmicos
e exuberantes jardins espalhados
ao longo do rio, ou faça um passeio
subindo o rio para ver ornitorrincos,
cangurus e coalas no santuário de
vida selvagem Lone Pine Park.

Como nos encontrar:

A nossa escola de inglês em Brisbane
está bem no centro da cidade,
a apenas cinco minutos a pé da
Estação Central e a 15 minutos de
ônibus ou de balsa de muitas das
atrações turísticas mais famosas.

Level 1, 22 Peel Street
Adelaide, SA5000
kaplan.to/adelaide
facebook.com/kicadelaide

Kaplan International (Melbourne & Adelaide)
Pty Ltd., ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A
St Peter’s
Cathedral

Adelaide
Zoo
Adelaide Oval

Migration Museum

Destaques
• Compartilha um espaçoso campus
com a Kaplan Business School de
Brisbane
• Dois laboratórios multimídia e
50 computadores à disposição
dos alunos
• As áreas secundárias incluem
centros de convivência, um pátio e
uma lanchonete ao ar livre

Coisas para ver e fazer

Cursos e programas
Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Intensivo
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• Preparatório para o IELTS
• Preparatório para os exames
de Cambridge

• Participe da corrida ciclística
de 60m Brisbane Wheel no
South Bank

• Inglês para fins acadêmicos

• Visite a Powerhouse, antigamente
uma usina elétrica abandonada e
agora um enorme espaço artístico

Ground Level, 369 Ann Street,
Brisbane, QLD 4000

• Nade em praias de ilhas intocadas
em Moreton Bay

Como nos encontrar:

kaplan.to/brisbane
facebook.com/kicbrisbane

Kaplan International (Brisbane) Pty Ltd.,
ABN 81 097 629 073, CRICOS 02369F

Central Station
Gallery of
Modern Art
(GOMA)

Art Gallery of
South Australia
Rundle Mall

Kaplan Business
School

Brisbane
Botanic Gardens
The Wheel of
Brisbane
South
Bank

Adelaide
Central Market
University of Adelaide
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Gold Coast

40 mins
South

Story
Bridge
Brisbane
River
Kangaroo
Point Cliffs

The Gabba
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MELBOURNE

PERTH

Ao final da Great Ocean Road, na Austrália, uma cidade
cosmopolita apaixonada por arte e esportes

Com céu azul o ano todo, Perth é um descontraído oásis urbano
em uma praia distante

Por sete anos consecutivos, esta
glamourosa cidade litorânea foi
classificada como a mais “habitável”
do mundo – superando outras
cidades seguras e acolhedoras com
seus lindos parques, a apaixonada
cultura do café e seu transporte
público gratuito. Lar do torneio de
tênis Aberto da Austrália, do Grande
Prêmio de Fórmula 1, e da Melbourne
Cup, essa também é uma cidade de
entusiastas fãs de esportes. Porém, a
alma criativa de Melbourne está em
sua original rede de vielas, decorada
com murais coloridos e abarrotada
de lojas independentes, cafés e
restaurantes.
Localizada na área de Docklands,
a escola fica a poucos passos de
Waterfront Cit, um complexo de
lojas, mercados de alimentos e
estabelecimentos de arte.

Cursos e programas

Destaques

Cursos de inglês

• A cinco minutos ou menos a
pé das paradas dos meios de
transportes locais

• Inglês Geral
• Inglês Intensivo

• Viagens regulares para a Phillip
Island, lar dos menores pinguins
do mundo
• Compartilha um campus com
a Kaplan Business School de
Melbourne

• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Suplementar
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• Preparatório para o IELTS

Coisas para ver e fazer

• Preparatório para os exames de
Cambridge

• Assista ao jogo nacional da
Austrália no Melbourne Cricket
Ground

• Inglês para fins acadêmicos

• Visite o Luna Park, um parque de
diversões à beira-mar, na boêmia
região de St Kilda
• Procure por kangurus e equidnas
nas margens da Sugarloaf
Reservoir, em Christmas Hills

Como nos encontrar:
370 Docklands Drive,
Docklands, VIC 3008
kaplan.to/melbourne
facebook.com/kicmelbourne
Kaplan International (Melbourne & Adelaide)
Pty Ltd., ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A
Melbourne
Star
Flinders
Etihad Street
Stadium Station

State Library
Victoria
Federation
Square

Melbourne
South Bank
Cricket
Royal Botanic Ground
Gardens

Com as águas cristalinas do Oceano
Índico a apenas 25 minutos do centro
da cidade, você não conseguirá
ficar longe por muito tempo das
lindas praias de Perth. Mas esta
cidade, outrora negligenciada, está
se tornando um dos destinos mais
interessantes da Austrália, com
seus cafés, butiques de moda e
locais de música ao vivo no bairro
artístico de Fremantle e seus bares
elegantes ao ar livre que servem
cocktails no terraço, em Northbridge.
Enquanto isso, um número
crescente de trattorias (restaurantes
típicos italianos) servem vinho das
montanhas da região vizinha de
Margaret River.
Nossa escola de inglês fica no
elegante bairro de West Perth,
cercado por bons restaurantes e a
uma curta caminhada do King's Park o maior parque urbano do mundo.

Destaques
• Localizada a apenas 10 minutos
do centro da cidade através de um
serviço gratuito de ônibus
• Aulas noturnas disponíveis para
cursos específicos
• Um centro autorizado para provas
do teste de Cambridge

Coisas para ver e fazer
• Mergulho com snorkel de Rottnest
Island para ver peixes tropicais em
meio a recifes de coral
• Descidas de sandboard pelas
imensas dunas de Lancelin
• Conheça coalas, vombates e emus
no Caversham Wildlife Park

Cursos e programas
Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Intensivo
• Inglês Intensivo Noturno
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Suplementar
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• Preparatório para o IELTS
• Preparatório para os exames de
Cambridge
• Inglês para fins acadêmicos
• Preparatório intensivo noturno para o
IELTS

Como nos encontrar:
1325 Hay Street, West Perth, WA 6005
kaplan.to/perth
facebook.com/kicperth
Kaplan International (Perth) Pty Ltd.,
ABN 76 079 200 212, CRICOS 01784K

Perth
Airport

Northbridge
Optus Stadium
Crown Casino
Perth
Zoo
Cottesloe Beach

King’s
Park

Fremantle
St Kilda
Luna Park /
St Kilda Beach
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4km
Rottnest Island Southwest
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SYDNEY CITY
O glamour da cidade grande e o descontraído calor australiano,
em uma deslumbrante metrópole litorânea

Areias douradas e ondas brilhantes: tome sol enquanto
estuda na própria cidade do surfe da Austrália

CURSOS E PROGRAMAS

Coisas para ver e fazer

Cursos de inglês
• Inglês Geral
• Inglês Intensivo
• Inglês Intensivo Noturno
• Ano Acadêmico
• Semestre Acadêmico
• Inglês para Negócios Intensivo
Preparatório para Exames /
Preparação Universitária
• Preparatório para o IELTS

Ao se aproximar da cidade de Sydney
pela água, a icônica Sydney Opera
House resumo o que você vai encontrar
na cidade – beleza, drama e cultura
à nível mundial. Mais de 100 praias
estao espalhadas ao longo da costa
de Sidney – desde famosos trechos de
areias douradas como Bondi Beach, até
enseadas escondidas que parecem um
mundo afastado da agitaçao desta cidade
de ritmo acelerado. Repleta de áreas
verdes selvagens e jardins tranquilos,
museus imperdíveis e vida noturna
animada, Sydney também oferece um
cenário gastronômico de dar água na
boca. Voce pode experimentar a autentica
comida asiática de rua no Chinatown
Night Market, frutos do mar frescos no
Darling Harbour e saborear um delicioso
brunch praticamente em qualquer lugar.

Destaques
• Centro de estudos no local, biblioteca
e uma varanda espaçosa com
churrasqueira
• Convenientemente localizada a apenas
cinco minutos a pé dos serviços de
ônibus e trem
• Aulas de inglês intensivo e preparatórios
para exames disponíveis à noite

• Preparatório intensivo noturno
para o IELTS

Destaques

• Preparatório para os exames
de Cambridge

• Aulas de inglês intensivo e preparatório
para o exame do IELTS.

• Preparatório noturno para o
exame de Cambridge

• As atividades incluem passeios pela
Sydney Opera House, vôlei na praia e
Surf Camp

• Inglês para fins acadêmicos

Como nos encontrar:
Sydney City
98–104 Goulburn Street,
Sydney, NSW 2000

Kaplan International English (Australia) Pty Ltd.,
T/A Kaplan International (Sydney),
ABN 31 003 631 043, CRICOS 01165D

kaplan.to/sydney
facebook.com/kicsydney

Spit Bridge

Middle Head
Luna Park
Sydney

Nossa escola de ingles fica bem no centro
da cidade, a apenas quinze minutos
do Royal Botanic Gardens e da Opera
House e a uma curta viagem de ônibus
de Bondi Beach.
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• Explore as Blue Mountains em
busca de florestas tropicais
remotas, cachoeiras enevoadas
e vistas fascinantes da formaçao
rochosa de Three Sisters
• Dê um passeio ao longo da costa
de Bondi até Coogee Beach e tente
escolher um novo lugar favorito para
mergulho ao longo do caminho
• Visite os mercados de comida e
artesanato do The Rocks, o bairro
mais antigo de Sydney, localizado
logo abaixo de Harbour Bridge
• Veja coalas, cangurus e demônios
da Tasmânia, bem como animais
exóticos de todo o mundo no
Taronga Zoo – desfrute de uma
excelente vista do porto entre os
pescoços das girafas!

Sydney
Fish
Market

Watsons Bay
Taronga Zoo

Sydney Opera House
Sydney Harbour
The Rocks
Royal Botanic Gardens

Darling
Harbour

Para obter mais informações: kaplaninternational.com/br
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ESTADOS UNIDOS Boston Fenway

CANADÁ
REINO UNIDO

46

Boston Fenway

M

Boston Harvard Square

47

Boston Harvard Square

M

Chicago

48

Chicago

L

Huntington Beach Golden West College

49

Huntington Beach Golden West College

M

Los Angeles Westwood

50

Los Angeles Westwood

L

Los Angeles Whittier

51

Los Angeles Whittier

M

New York Empire State

52

New York Empire State

L

Nova Iorque SoHo

53

Nova Iorque SoHo

L

Miami

54

Miami

M

Filadélfia

55

Filadélfia

L

Portland

56

Portland

M

San Diego

57

San Diego

L

Berkeley

58

Berkeley

L

São Francisco

59

São Francisco

L

Seattle Downtown

60

Seattle Downtown

L

Seattle Highline College

61

Seattle Highline College

S

Santa Barbara

62

Santa Barbara

M

Washington, D.C.

63

Washington, D.C.

M

Toronto

64

Toronto

M

Vancouver

65

Vancouver

M

Bath

67

Bath

M

Bournemouth

68

Bournemouth

L

Cambridge

69

Cambridge

M

Edimburgo

70

Edimburgo

L

Liverpool

71

Liverpool

M

Londres Leicester Square

72

Londres Leicester Square

L

Londres Covent Garden

73

Londres Covent Garden

L

Manchester

74

Manchester

L

Oxford

75

Oxford

M

Torquay

76

Torquay

S

IRLANDA

Dublin

77

Dublin

M

NOVA ZELÂNDIA

Auckland

79

Auckland

M

AUSTRÁLIA

Adelaide

80

Adelaide

S

Brisbane

81

Brisbane

M

Melbourne

82

Melbourne

M

Perth

83

Perth

M

84

Sydney City

L

Sydney City

O Curso Preparatório para o exame GMAT não é oferecido na Huntington Beach Golden West College. O Curso Preparatório para o exame IELTS também está disponível em horário noturno em Sydney e Perth.
Podemos oferecer o ano inteiro programas de treinamento de professores para grupos fechados.
*Inglês Geral é referido como Inglês Geral de Férias em nossa escola de Auckland. **Inglês Semi-Intensivo é referido como Inglês Geral em nossa escola de Auckland.
®
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Piscina

Jardim/área ao ar livre

Acesso para deficientes

Lanchonete

Biblioteca

WiFi

Centro de Convivência

Centro de Estudos

Currículo K+

INSTALAÇÕES

Quadros interativos

Estágios

Trabalho remunerado e estudo

Seguro de saúde e de viagem
Seguro de saúde para estudantes no
exterior
Serviço de Colocação Universitária

Mais de 300 alunos

Translados do aeroporto

L

Residência estudantil

ACOMODAÇÃO

S Menos de 150 alunos
M 150–300 alunos

Casa de família

TAMANHO DA ESCOLA

SERVIÇOS

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS OFERECIDOS
EM CADA ESCOLA

Programa Clássico (40+)

OUTROS PROGRAMAS

Treinamento para Professores

Inglês para fins acadêmicos (Pathways)

Inglês para fins acadêmicos

Preparatório para os exames de Cambridge

Preparatório para o IELTS

Preparatório para o GMAT® e GRE®

TOEFL iBT® e Inglês para fins acadêmicos

PREPARATÓRIO PARA EXAMES / PREPARAÇÃO UNIVERSITÁRIA

Inglês para Negócios Intensivo

Inglês para Negócios

Semestre Acadêmico

Ano Acadêmico

Inglês Intensivo Noturno

Inglês para Negócios Suplementar

Inglês Semi-Intensivo**

CURSOS DE INGLÊS

NÚMERO DA PÁGINA

Inglês Geral*

CURSOS OFERECIDOS EM CADA ESCOLA

Observe que o tamanho da escola é baseado em um número médio anual de alunos, o número atual varia dependendo do período do ano.
Estágios em Londres e Dublin somente estão disponíveis para estudantes com um passaporte da UE devido a restrições no que diz respeitos aos vistos.
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ACREDITAÇÕES E AFILIAÇÕES
A Kaplan possui mais de 80
anos de experiência de ensino,
sendo reconhecida como uma
das melhores escolas de inglês
do mundo.
Todas as nossas escolas são
inspecionadas por órgãos
de credenciamento, que
comprovam nossos altos
padrões acadêmicos e
excelentes níveis de serviço
em todas as áreas de nossas
atividades.
Por isso, independemente do
destino que escolher, tenha
a certeza de que desfrutará
de uma experiência de alta
qualidade, dentro e fora da
sala de aula.

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

Irlanda

A Kaplan International nos
Estados Unidos é reconhecida
pela ACCET( Accredtiting
council for Continuing
Education and Training)

As escolas Kaplan
International English no
Canadá são membros
credenciados do
Languages Canada e
têm uma designação de
Programa de Estudante
Internacional(International
Student Program – ISP).

As escola Kaplan International
English no Reino Unido
listadas nessa brochura
são reconhecidas pelo
British Council.

A Kaplan International Dulbin
é um membro da MEI e é
reconhecida pela ACELS,
um serviço do Qualidade e
Qualificações Irlanda ( Quality
and Qualifications Ireland)
para Ensino da Língua
Inglesa( English Language
Teaching – ELT).

Califórnia: Esta instituição
é uma instituição privada
aprovada para operar pelo
Departamento da Califórnia
para Educação Privada
Pós-Secundária. A aprovação
para operar significa que
essa instituição cumpre
com os mínimos padrões
contidos na Lei de Educação
Privada Pós-secundária
da Califórnia de 2009(tal
como alterada) e na Divisão
7.5 ReerrrrRegulamentações
da C do Título 5 do Código
de de Regulamentações da
Califórnia( California Code
of Regulations)
do Título 5 do Código
de de Regulamentações
da Califórnia( California
Code of Regulations)

A Kaplan International
Vancouver possui um
certificado de designação
da PTIB e encontra-se
em conformidade com
o BCEQA(Education
Quality Assurance).

As escolas Kaplan
International English no Reino
Unido listadas nessa brochura
são membros do ENGLISH UK.

Nova Zelândia

Austrália

A Kaplan International
English na Nova Zelândia é
reconhecida pelo NZQA.

As escolas Kaplan
International English na
Austrália sao membros
do English Australia.

A Kaplan International English
na Nova Zelândia é mebro do
English NZ.

As escolas Kaplan
International English na
Austrália são reconhecidas
pelo National ELT
Accreditation Scheme( NEAS).

A Kaplan International é um
membro da Associação de
Educadores Internacionais
NAFSA e do TESOL( Teachers
of English to Speakers of
Other Languages- Professores
de Inglês para Nativos de
Outros Idiomas)
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