
 

 

 

CURSO DE INGLÊS EM TORONTO 

A CIDADE 

Toronto, capital da Província de Ontário, cujo nome significa "Ponto de 

Encontro" na língua indígena, situa-se às margens do Lago Ontário e é a quinta 

maior cidade da América do Norte. A cidade é considerada a mais multicultural 

do mundo. Sua população de mais de 4 milhões de residentes inclui cerca de 80 

grupos étnicos falando mais de 50 idiomas diferentes. 

Toronto é uma das mais seguras e limpas cidades da América do Norte e 

conhecida também pela cordialidade de seus habitantes. As quatro estações do 

ano são bem definidas, com temperaturas que atingem extremos, 

proporcionando um verão quente e um inverno rigoroso. Toronto também é 

conhecida por abrigar as principais universidades e escolas de inglês do país. 

A rua mais comprida do mundo está em Toronto, a Yonge Street! Toronto 

também tem a mais alta estrutura livre do mundo, a CN Tower, com 533 metros 

de altura. A área Metropolitana de Toronto tem uma população aproximada de 5 

milhões de habitantes, sendo a maior cidade do Canadá e o principal centro 

industrial e financeiro do País. 

Para proteger as pessoas do frio intenso durante muitos meses do ano, 

Toronto também tem a sua cidade subterrânea, semelhante à de Montreal. Este 

verdadeiro formigueiro subterrâneo consiste numa enorme rede de passagens 

túneis e galerias por baixo dos prédios, conectando estações de metrô, lojas, 

shoppings, escritórios, cinemas e muitas outras áreas da região central, o que 

permite entrar num prédio aqui e sair lá adiante, ir a qualquer ponto do centro da 

cidade e até pegar o metrô sem botar os pés na rua nem sentir frio. 

Os rinques de patinação públicos são uma imagem frequente na cidade. 

Quem quiser pode alugar patins e se divertir durante a hora de almoço. Depois 

visite o Saint Lawrence Market, o melhor mercado de alimentos da cidade, ideal 

para conhecer as típicas gostosuras desta região do país. Situa-se entre a Jarvis e 

a Front Streets. 

A ESCOLA 

A ILSC de Toronto fica em um novo e moderno prédio no centro da cidade, 

perto de transportes públicos, teatros e muitos centros de compras. Possui 43 

salas de aula, 2 laboratórios de computação, 2 Internet Cafés, biblioteca e sala de 

convívio para os estudantes com água, chá, café, chocolate quente, geladeira e 

micro-ondas. As salas de estar do estudante em todas as partes do ILSC fornecem 

acesso à água filtrada, ao café, ao chá, ao chocolate quente, aos refrigeradores e 

a micro-ondas. Em todo lugar da escola, igualmente têm diversas placas de 

boletim para fornecer informações sobre o curso, alojamento, emprego, 

proximidades de eventos locais, etc. 

 



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 

 


