
 

 

 

CURSO INTENSIVO DE INGLÊS EM BOSTON 

A CIDADE 

Para quem acha que todas as cidades americanas são tediosamente 

parecidas, Boston surpreende! Presença obrigatória em qualquer lista das cidades 

mais cools do país, e muito mais que capital do estado com nome de música 

cantada pelos Bee Gees, a impronunciável Massachusetts... Boston é a menos 

americana e a mais brasileira de todas as cidades dos Estados Unidos. Serve ao 

turista um coquetel de atrações à prova de ressaca. É uma mistura equilibrada 

feita à base de história, combinada com generosa dose de metrópole moderna. 

Fundada pelos ingleses em 1630, Boston tornou-se o principal centro 

cultural da América do Norte nos tempos de domínio britânico. Estes, por sua vez, 

foram convidados a retirar-se em 1776, depois de várias revoltas, entre as quais a 

célebre Boston Tea Party de 1773, quando colonos americanos invadiram os 

barcos da Companhia Inglesa das Índias e lançaram o carregamento de chá ao 

mar. Durante os séculos 19 e 20, ela virou um centro industrial de peso, atraindo 

imigrantes de todo o mundo, em especial os irlandeses. Estabelecida em um 

tempo em que ainda não haviam inventado centros comerciais, automóvel e 

supermercado, Boston, com seus edifícios históricos, praças antigas e ruas 

estreitas ao lado de imponentes prédios com arquitetura avançada, é um perfeito 

exemplo de que o velho e o novo podem conviver em harmonia. O apelo 

desenfreado ao consumo e o modelo de vida estressado da civilização americana 

definitivamente não ditam o tom por lá. Eis a maior graça de Boston - uma cidade 

que se recusa a ceder totalmente à modernidade, e que se orgulha das 

construções e do traçado original das ruas seculares. Os 6 milhões de moradores 

da área metropolitana, apesar de antenados no cotidiano, preservam traços de 

comportamento herdados dos tempos coloniais.  

Justamente nessa cidade e em suas cercanias vivem 230 mil brasileiros. 

Ninguém sabe ao certo quem faz parte desse exército invisível, a maioria ilegal 

com certeza, mas todos  em busca de uma melhor oportunidade de vida. Pois é 

em Boston e seus arredores o lugar com que o brasileiro que vive nos Estados 

Unidos, também conhecido como "brazuca", mais se identifica.  

Como é que uma cidade que não prioriza o consumo pode ser fonte de 

atração de um povo tão apegado às compras como o nosso? A explicação é 

simples. Por trás da imerecida fama de terra de aristocratas esnobes, existe em 

Boston uma comunidade despojada e calorosa. Formada por intelectuais, 

estudantes e pessoas de bem com a vida, a cidade não só preserva o seu rico 

passado, mas também velhos costumes, como o de priorizar o relacionamento 

humano. Há algo mais brasileiro? E não para aí. Tirando a distância do Brasil e a 

falta da família, aqui tem de tudo: queijo catupiry, goiabada, picanha fatiada e até 

tv a cabo com programas em português! 

A ESCOLA 



O ELS Boston Downtown está localizado na Tremont Street, no 

cruzamento da Beacon Hill e Downtown Crossing. O Boston Commons, Centro 

Governamental, Theater District e Chinatown estão todos a curta distância do 

centro, e é perto da área de Back Bay - com muitos restaurantes, atrações 

turísticas museus, lojas e outros. 

Idade mínima em casa de família: 17 anos (14 refeições por semana). 

Idade mínima em residência estudantil: 18 anos (Sem refeições). 

O CURSO 

Curso Intensivo General English (4 semanas): 

O Programa de Inglês Geral combina aulas de expressão oral, redação, 

leitura e compreensão auditiva com aulas de aperfeiçoamento, proporcionando a 

todo estudante um programa de aprendizado de inglês individual. Os quatro 

cursos no período da manhã se concentram nos aspectos de compreensão 

auditiva, expressão oral, leitura e redação, necessários para uma comunicação 

eficaz em inglês. Duas aulas de aperfeiçoamento no período da tarde permitem 

que o estudante aplique o que aprendeu de inglês em um contexto comunicativo 

e natural, falando sobre assuntos que são de seu interesse. Exemplos de tópicos: 

expressões idiomáticas, cinema, eventos atuais e cultura. 

Exemplo de Programação das Aulas: 

08:30-09:20 Estrutura Gramatical / Expressão Oral 

09:30-10:20 Estrutura Gramatical / Expressão Oral 

10:30-11:20 Centro de Tecnologia de Idiomas 

11:30-12:20 Leitura / Redação 

12:20-13:30 Almoço 

13:30-14:30 Expressões Idiomáticas Americanas 

14:40-15:45 Clube do Livro de Nível Intermediário 

As atividades reais estão sujeitas a mudanças, e os cursos exatos oferecidos em cada local podem 

variar a sua programação. 

Currículo: 

Principais aptidões linguísticas: 

Expressão oral, compreensão auditiva, pronúncia, vocabulário, leitura e redação. 

Aprendizado aplicado: 

Os estudantes treinam conversação e outros aspectos da comunicação oral 

usando um inglês real e funcional. Aprendem a escrever com precisão e eficácia, 

criam estratégias para melhorar a compreensão auditiva e melhoram o uso que 

fazem da gramática. 

Aulas de aperfeiçoamento: 

Permitem aos estudantes personalizar o programa para atender suas 

necessidades individuais.  

Exemplos de aulas:  



Expressões idiomáticas, cinema, eventos atuais e cultura. 

Em nossos Centros de Tecnologia de Idiomas super avançados, os estudantes 

trabalham em aspectos linguísticos e objetivos específicos utilizando ferramentas 

tecnológicas aplicadas ao aprendizado. 

Investimento: * 

Taxa de Matrícula US$ 400,00 Não reembolsável 

Correio US$ 110,00  

Taxa de Acomodação US$ 200,00 Não reembolsável 

Materiais US$ 85,00  

Curso US$ 1.680,00  

Casa de Família US$ 1.210,00  

Transfer de Chegada US$ 115,00  

Total para o 1º mês  US$ 3.800,00  

Total à partir do 2º mês US$ 2.975,00  

30 aulas semanais de 50 minutos durante quatro semanas. Curso de período integral, 

durante todo o ano. 

* Valores-base usados como referência para o ano de 2016, podendo variar para mais ou para menos 

a qualquer momento. 

Não inclui no Programa: 

Despesas Particulares; 

Passagem Aérea Ida/Volta; 

Transfer Out (Opcional); 

Passaporte e visto de Estudante; 

Seguro Obrigatório de Saúde; 

Taxa SEVIS cobrada pelo governo americano para o visto. 

Datas de Início do Curso em 2016/2017: 

2016 
04/Janeiro, 01/Fevereiro, 29/Fevereiro, 28/Março, 25/Abril, 

23/Maio, 20/Junho, 18/Julho, 15/Agosto, 12/Setembro, 

10/Outubro, 07/Novembro e 05/Dezembro. 

2017 
02/Janeiro, 30/Janeiro, 27/Fevereiro, 27/Março, 24/Abril, 22/Maio, 

19/Junho, 17/Julho, 14/Agosto, 11/Setembro, 09/Outubro, 

06/Novembro e 04/Dezembro. 

 


