
 

 

 

CURSO DE INGLÊS EM VANCOUVER 

A CIDADE 

Vancouver foi eleita por duas vezes como sendo a melhor cidade do 

mundo para se viver. A cidade que é ainda um dos principais destinos de 

estudantes brasileiros no mundo, e que conta com uma ótima infraestrutura, um 

excelente sistema de transporte e um dos melhores níveis de segurança do 

mundo. 

Vancouver oferece para seus visitantes belas praias, parques e montanhas. 

Destaque especial para as praias de Kitsilano e English Bay. Há também belos 

parques, com destaque para o Stanley Park, onde se pode nadar, fazer 

caminhadas, jogar golfe ou mesmo ainda curtir um piquenique com vista para o 

mar. No inverno, a cidade oferece umas das melhores estações de esqui da 

América do Norte. 

O comércio internacional é a principal fonte de renda de Vancouver. A 

cidade possui o porto mais movimentado do Canadá, sendo um dos principais 

portais do comércio pan-Pacífico da América do Norte. 

O centro financeiro de Vancouver concentra as sedes de empresas de 

produtos florestais e mineradoras, bem como filiais de bancos nacionais e 

internacionais. Há alguns anos, Vancouver se transformou num centro de 

desenvolvimento de softwares e de biotecnologia. Possuindo aproximadamente 

mil e oitocentos acres de área industrial, que fornecem uma variada gama de 

serviços de suporte e manufatura. A cidade possui cerca de duas mil fábricas, que 

empregam aproximadamente 72 mil pessoas. Os principais produtos fabricados 

na cidade são derivados de madeira e petróleo. 

As escolas de Vancouver são administradas pelo Vancouver School Board 

(Conselho Escolar de Vancouver), o segundo maior distrito escolar da Colômbia 

Britânica, composta por cerca de 120 escolas, que são responsáveis pela 

educação de 70 mil estudantes de Vancouver e cidades vizinhas. A cidade ainda 

tem outras 40 escolas privadas. 

O sistema bibliotecário de Vancouver é composto de uma biblioteca 

central e outras 15 bibliotecas menores. A cidade é servida pela Universidade da 

Colômbia Britânica, que, com seus 27 mil estudantes, é uma das maiores 

universidades do Canadá. Outras instituições de educação superior importantes 

incluem a Universidade Simon Frasier, localizada na vizinha Burnaby, e a 

Vancouver Film School. 

A ESCOLA 

A ILSC de Vancouver tem 4 campus equipados com 82 salas de aula, 7 

laboratórios de computação, 6 salas de convivência para estudantes e zonas de 

acesso grátis à Internet sem fio. As salas de estar do estudante em todos as partes 

do ILSC fornecem acesso à água filtrada, ao café, ao chá, ao chocolate quente, aos 

refrigeradores e à micro-ondas. Em todo lugar da escola, igualmente têm diversas 
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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 

 


