
 

 

 

CURSO INTENSIVO DE INGLÊS EM NEW YORK 
(MANHATTAN) 

A CIDADE 

A ilha de Manhattan, onde está a cidade de Nova York, era habitada por 

nativos americanos até que os europeus chegaram ao local. Com a vinda dos 

holandeses, a cidade foi batizada de Nova Amsterdam, mas em meados do século 

XVII, os ingleses forçaram sua entrada e logo se apropriaram da cidade, 

rebatizada de New York, em homenagem a James, Duque de York. A região 

cresceu rapidamente sob o comando inglês e em pouco tempo o número de 

habitantes aumentou, o primeiro jornal surgiu e já se falava em liberdade de 

imprensa. Nessa época, suas ruas e estrutura já começavam a tomar conta da ilha 

de Manhattan. 

Nova York fez o papel de capital americana de 1789 a 1790 e no século XIX 

se transformou no maior porto de imigração do país, fato que explica as diversas 

nacionalidades que convivem no local. O Legislativo estadual criou em 1898 a 

Grande Nova York, do qual fazem parte os distritos de Manhattan, Brooklyn, 

Queens, Bronx e Staten Island. 

Hoje Nova York é a cidade mais populosa dos Estados Unidos, sendo que 

grande parte é imigrante, além de ser uma das mais influentes do mundo, que 

abriga o principal centro financeiro mundial e a sede da ONU. 

Estar em Nova York é estar entre milhões de pessoas diferentes, com 

culturas e idiomas diferentes. Essas diversas etnias que formam sua população já 

faz parte da cultura da cidade. É até possível dizer que essa ''confusão'' toda dá 

ainda mais charme a ela. No início de sua história, em aproximadamente 1650, a 

cidade americana possuía apenas mil habitantes, mas ainda assim eram falados 

18 idiomas distintos. Por essa diversidade de línguas, a prefeitura municipal 

emprega milhares de tradutores capazes de traduzir 180 idiomas. 

Outra característica principal é a agilidade com que as coisas acontecem. 

Nos Estados Unidos é muito comum ouvir a expressão ''em um minuto 

novaiorquino'' (in a New York minute) que quer dizer ''imediatamente'' e que 

surgiu pela cidade ser bastante ativa. 

A ESCOLA 

O ELS Manhattan está situado no campus urbano da Adelphi University, 

em um edifício comercial moderno de Manhattan. No badalado SoHo, a poucos 

quarteirões de distância de Chinatown e de Tribeca e a uma curta distância a pé 

de Greenwich Village, o ELS oferece aos estudantes acesso a artes, teatro, 

entretenimento, restaurantes e compras de categoria internacional, que só 

existem na maior e mais diversificada cidade dos Estados Unidos. 

Idade mínima em casa de família: 18 anos (7 refeições por semana). 

Idade mínima em residência estudantil: 18 anos. 



 

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$ 400,00 Não reembolsável 

Materiais US$ 85,00  

Curso US$ 1.680,00  

Casa de Família US$ 2.080,00 Sem refeições incluídas 

Transfer de Chegada US$ 115,00  

Total para o 1º mês  US$ 4.910,00  

Total à partir do 2º mês US$ 3.845,00  

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. 

 


