Programa ESL de Verão Campo Vitória – Informações
Um programa completo de verão

CANADA
USA
Vancouver
VANCOUVER ISLAND
Victoria
Vitória localiza-se na ponta sul
da Ilha Vancouver e ﬁca a uma
pequena distância de barca de
Seattle e Vancouver.

Programa ESL de Verão Campo Vitória – Informações

Seattle

As taxas do programa incluem o seguinte:
• Taxa Escolar
• Taxas de Acomodação com Famílias (incluindo 3 refeições
por dia)
• Seguro Saúde
• Taxas de Admissão e Atividades
• Traslado para os locais das atividades
• Certiﬁcado de Participação
• Souvenir do VIHSP
• Traslado do Aeroporto Internacional de Vitória
Embora o Campo Vitória seja oferecido por 6 semanas no verão, os
participantes podem participar do programa por 2, 3, 4 ou 5 semanas. Admissão e sessões de orientação ocorrem todas as semanas na
segunda-feira.

Verão em Vitória

Como fazer a Inscrição
Contate o Victoria International High School Programs para obter
um formulário de inscrição, visite www.studyinvictoria.com para
mais informações ou contate seu agente local de estudos no exterior.
Escritório do Programa
S.J. Willis Education Centre
2nd Floor, 923 Topaz Avenue
Victoria, BC Canada V8T 2M2
Fone (250) 592-6871
Fax
(250) 592-6327
isp@studyinvictoria.com
www.studyinvictoria.com

Aprenda inglês e desfrute
um verão ensolarado na linda
costa oeste do Canadá
C067PR01

Programa ESL de Verão Campo Vitória – Informações

Imagine chegar em Vitória,
na costa oeste do Canadá,
para aprender inglês, conhecer estudantes canadenses e
desfrutar um verão ensolarado e belezas naturais. Você
pode participar disso com o Programa ESL de Verão Campo
Vitória do Victoria International High School Programs!
Vitória é a “cidade dos jardins”, sendo considerada a cidade mais
quente do Canadá. Como a capital da Província de British Columbia,
Vitória convida os visitantes de todas as partes do mundo a desfrutar
sua beleza natural deslumbrante e sabor cultural exclusivo. O nosso
Programa ESL de Verão Campo Vitória oferece a oportunidade de
aprender inglês em uma cidade de tamanho médio, segura, limpa
e amistosa. Viva com famílias canadenses e experimente atividades
culturais, esportes e turismo empolgantes durante um verão repleto
de ação que lhe proporcionará recordações e amizades internacionais para a vida inteira.

Cada semana inclui um mínimo de 22 horas de aprendizado ESL
em sala de aula e 12 horas de atividades culturais locais. Atividades
culturais locais ocorrem o dia inteiro, todos os sábados.

ESL e Verão divertido signiﬁca sucesso em
inglês!

Acomodação

O Victoria International High School Programs (VIHSP) faz parte
do Greater Victoria School Districti (GVSD), um sistema educacional acreditado pelo governo e mantido com recursos públicos da
Província de British Columbia. O VIHSP recebe anualmente alunos
de todas as partes do mundo para oportunidades de estudo de curta
e longa duração. Você será recebido por funcionários experientes,
amistosos e multilíngües que estão familiarizados com os interesses
e as necessidades dos alunos internacionais. O GVSD é um dos
distritos escolares de serviço mais duradouro da Província de British
Columbia, combinando ótimas instalações e equipamento moderno,
com o respeito à tradição e história de cada uma de suas 47 escolas.

O Programa
O Programa de ESL de Verão Campo Vitória é oferecido todos
os anos durante 6 semanas em julho e agosto. O Campo Vitória
destina-se a participantes de 11-18 anos, sendo oferecido em uma
das escolas do GVSD. Os participantes são colocados em turmas
com base em sua idade e habilidade na língua e podem participar
do programa de verão começando em qualquer segunda-feira, no
período de 6 semanas do programa por 2, 3, 4, 5 ou 6 semanas.

Os participantes fazem um teste diagnóstico no dia da orientação
e são colocados em uma classe com 15 alunos no máximo. A
instrução em sala de aula enfoca o desenvolvimento de habilidades
de leitura, redação, compreensão oral e conversação, com ênfase
na comunicação em inglês para ﬁns especíﬁcos. As atividades são
lideradas por facilitadores proﬁssionais, altamente experientes e
auxiliados por líderes conhecidos como “amigos canadenses”.
Os participantes terão oportunidades extras de praticar o inglês e
aprender mais sobre a cultura canadense ao morar com uma família
local. Cada acomodação com famílias é selecionada cuidadosamente
pelos funcionários do programa, a ﬁm de garantir que satisfaçam nossas expectativas e altos padrões para hospedar jovens do mundo inteiro.
Espera-se que as famílias ofereçam 3 refeições por dia, assim como
um ambiente aconchegante e acolhedor. A maioria das famílias
vive bem perto do campus do programa de verão. Entretanto, pode
ser necessário pegar um ônibus ou andar de bicicleta de casa até o
campus do programa.

Atividades
Uma ampla variedade de atividades recreativas espera os participantes durante as sessões da tarde. Estas atividades podem incluir:
caminhadas no centro da cidade, visita a locais culturais de Vitória,
caminhadas nas montanhas, caminhadas à beira mar, natação,
viagens de campo, artesanato e outras atividades de verão. Nos ﬁns
de semana, os participantes ﬁcam livres para passar o tempo com as
famílias onde estão hospedados e desfrutar das atividades culturais
especiais do programa.

No Campo Vitória os alunos combinam atividades
recreativas com atividades em sala de aula. Desfrute
o melhor do clima fabuloso de verão de Vitória, ao
mesmo tempo que faz novos amigos e aprende inglês.
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