
 

 

 

CURSO INTENSIVO DE INGLÊS EM CHICAGO 

A CIDADE 

Chicago, a cidade dos ventos, surpreende por suas diferentes facetas. 

Considerada uma das maiores e mais dinâmicas cidades dos Estados Unidos, ela 

foi o cenário da guerra dos gangsters de Al Capone e os mocinhos de Eliot Ness 

na época da Lei Seca. 

Localizada às margens do gigantesco lago Michigan, a cidade possui uma 

agradável atmosfera urbana entre suas águas e arranha-céus. A Willis 

Tower (antiga Sears Tower) domina o perfil da cidade, tendo sido por um quarto 

de século o maior edifício do mundo. Outra vista deslumbrante fica no John 

Hancock Center, não tão alto, mas mais próximo da margem do lago. 

Enquanto Miami é latina e Nova York é uma mistura de tudo que há no 

mundo, Chicago é bem europeia. A maior parte de seus habitantes é descendente 

de alemães, poloneses, ucranianos, gregos e suecos - uma formação étnica que se 

traduz na gastronomia local. De comidinhas de rua como o gyros (o nosso 

churrasquinho grego) a alguns dos mais aclamados chefs da América, a cidade 

oferece uma ampla gama de opções para o turista comilão. 

A cidade é repleta de teatros, parques e até praias para fazer a alegria de 

moradores e turistas. Entre as boas atrações, o Art Institute of Chicago destaca-se 

com suas valiosas obras de arte. O Field Museum of Natural History, por outro 

lado, guarda fósseis de dinossauros. Pertinho dali, o Shedd Aquarium é perfeito 

para passeios com crianças. 

A atmosfera musical da cidade é muito intensa, com raízes calcadas no jazz 

e no blues. A variedade de boas casas para ouvir obras clássicas e jam 

sessions inspiradoras concentra-se nos arredores de Bronzeville. Se quiser 

apreciar a essência dos gêneros, não perca o Chicago Blues Festival, em junho, e 

o Chicago Jazz Festival, no final de agosto. 

Para relaxar, escolha a ampla área verde do Millenium Park, que abriga 

muitos eventos de dança e música, todos abertos ao público. Uma de suas marcas 

registradas é o “feijão” prateado do artista plástico Anish Kapoor. 

A ESCOLA 

O ELS Chicago fica no lindo campus da Dominican University, a apenas 20 

minutos da terceira maior cidade dos Estados Unidos. Chicago oferece uma 

variedade de atividades culturais, como a Ópera Lírica, o Field Museu, o Instituto 

de Arte de Chicago e uma vida noturna animada com casas de blues, jazz e 

comédia, além de eventos esportivos. A “Magnificent Mile” de Chicago é uma 

vitrine internacional de arquitetura, lojas e restaurantes, tudo a uma curta 

distância a pé das belas margens do lago Michigan. 

Idade mínima em casa de família: 16 anos (16 refeições por semana). 

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

http://viajeaqui.abril.com.br/paises/estados-unidos
http://www.willistower.com/
http://www.willistower.com/
http://www.johnhancockcenterchicago.com/
http://www.johnhancockcenterchicago.com/
http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/estados-unidos-miami
http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/estados-unidos-nova-york
http://www.artic.edu/
http://www.fieldmuseum.org/
http://www.sheddaquarium.org/
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca/supp_info/chicago_blues_festival.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca/supp_info/chicago_jazz_festival.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca/supp_info/millennium_park.html


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$ 1.150,00  

Transfer de Chegada US$ 160,00  

Total para o 1º mês  US$ 3.785,00  

Total à partir do 2º mês US$ 2.915,00  

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. 

 


