
 

 

 

CURSO DE INGLÊS EM MONTREAL 

A CIDADE 

Localizada no estado de Quebec, é a segunda maior cidade do e fica em 

uma ilha cercada pelos rios St. Lawrence e Ottawa, é dominada por uma 

montanha, a Mont-Royal, que surge no centro da cidade grande e tem um 

parque. 

Conhecer a cidade é bem simples, porque ela é distribuída em diferentes 

bairros ou quadras. A região antiga é a mais interessante. É onde fica a basílica de 

Notre Dame, símbolo do catolicismo e dessa região canadense. Bem próximo fica 

a construção mais antiga da cidade: o seminário de St. Surplice, construído em 

1685 e com um incrível relógio de madeira de 1710. 

O centro da antiga Montreal é a Praça Arms, onde fica o monumento de 

Samuel de Champlain. O agito é na Praça Jacques Cartier, pavimentada e cheia de 

pessoas nos cafés e restaurantes. Aqui se encontra a coluna de Nelson, o 

monumento mais antigo da região, e o prédio da Câmara Municipal, assim como 

o Castelo de Ramezay, de 1705. A Mont-Royal, localizada no centro da cidade, 

tem muitos parques e o lago Beaver, além do mais importante monumento de 

Montreal: o Oratório de St. Joseph, uma igreja de 152m de altura, com uma 

enorme cúpula verde, avistada de qualquer ponto da cidade. 

O bairro central de Montreal é o que acomoda a maioria dos restaurantes, 

lojas e hotéis, além do Museu de Belas Artes e a Universidade McGill. No Place des 

Arts ficam os teatros Maison Neuve e o Port-Royal, situados um em cima do outro 

em um formato pirâmide. Montreal tem também uma região moderna que tem 

crescido nas ultimas décadas graças a Exposição Universal de 1961 e aos Jogos 

Olímpicos de 1976. Entre outras atrações, no subsolo da cidade há uma outra 

cidade, com lojas, restaurantes e conexões de transporte público. Nela há ruas 

animadas, especialmente no inverno, quando o frio e a neve cobrem a superfície.  

O metrô vai até a Ilha de Notre Dame, onde fica o parque de diversões de 

La Ronde. Por outro lado, o parque Olímpico é um enorme complexo esportivo 

construído em 1976. 

A ESCOLA 

O edifício da ILSC está situado no coração do bairro Old Montreal, na 

esquina da rua St.Paul (rua principal de lojas, cafés e restaurantes) e rua St. 

Nicolas, duas quadras do Old Port (waterfront), próximo a diversos museus e da 

basílica de Notre-Dame. As novas instalações possuem 35 salas de aulas, 2 

laboratórios de computadores, 2 cafeterias, amplo lounge para alunos, estações 

de internet espalhadas pelo edifício e acesso grátis a internet sem fio. 

Idade mínima em casa de família: 16 anos. 

Idade mínima em residência estudantil: 16 anos. 

 



O CURSO 

O SISTEMA ILSC 

A ILSC é considerada uma das melhores instituições de ensino de Inglês e 

Francês no Canadá. A escola foi fundada há mais de 15 anos, e está sempre 

desenvolvendo modernos métodos de ensino aprovados por milhares de alunos 

do mundo inteiro. A ILSC possui professores cuidadosamente selecionados por 

sua habilidade de inspirar e motivar os alunos. Os campus da ILSC localizam-se no 

centro das três maiores e mais excitantes cidades do Canadá: Vancouver, Toronto 

e Montreal. Nos centros de Toronto e Vancouver existem somente cursos de 

Inglês, porém em Montreal existem cursos de Inglês e Francês. 

Curso Básico: 

Tenha aulas de manhã para organizar o seu próprio tempo à tarde. 

Aproveite a chance de conhecer a cidade enquanto você está lá! 20 aulas de 50 

minutos cada por semana e mais 5 horas de estudo autônomo no centro de 

aprendizado. O Programa Básico desenvolve todos os aspectos de sua 

competência no idioma em um programa personalizado coordenado por seu 

professor. 

Investimento:  

CONSULTAR 

Datas de Início do Curso em 2016/2017: 

CONSULTAR 

 


