
 

 

 

CURSO INTENSIVO DE INGLÊS EM NEW YORK  
(RIVERDALE) 

A CIDADE 

Considerada a capital cultural das Américas, e a capital do mundo, New 

York reúne pessoas e culturas de todos os cantos do planeta. Uma das maiores 

cidades do mundo, New York oferece uma infinidade de atrações em qualquer 

época do ano, embora seja especialmente agradável durante a primavera e o 

outono.  

New York ostenta uma extraordinária variedade de museus e galerias, e 

uma noite incomparável. As principais atrações estão localizadas na ilha de 

Manhattan, endereço obrigatório para os visitantes de Nova York. A ilha abriga 

lojas luxuosas, zonas residenciais e o mais importante centro financeiro do 

planeta. 

O bairro de Riverdale em especial, fica no distrito do Bronx, ao norte da 

cidade. Este distrito se destaca pelos seus parques, entre eles, o Wildlife 

Conservation Park. O Bronx também abriga a sede de uma das equipes de 

basebol mais conhecidas da liga americana, o New York Yankees. 

Para conhecer a região de Riverdale, o ideal é um passeio a pé. A cada 

quarteirão, o visitante descobrirá diversas curiosidades locais. 

O que mais impressiona em Riverdale é a constante mudança de cenários 

entre os bairros, os quais abrigam lojas, restaurantes, cinemas, pubs, e onde se 

podem realizar trilhas de bicicleta ou caminhadas. 

A ESCOLA 

O ELS Riverdale está convenientemente situado no bonito e romântico 

campus do College of Mount Saint Vincent (CMSV), na região luxuosa de 

Riverdale, na cidade de New York. Com vista para o rio Hudson, o CMSV situa-se 

em uma vizinhança residencial segura, com acesso rápido, fácil e econômico para 

Manhattan através de ônibus expresso, trem ou metrô. 

Idade mínima em casa de família: 15 anos (14 refeições por semana). 

Idade mínima em residência estudantil: 17 anos. (Cartão de alimentação incluso 

para ser utilizado no refeitório). 

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$ 1.100,00  

Transfer de Chegada US$ 170,00  

Total para o 1º mês  US$ 3.945,00  

Total à partir do 2º mês US$ 2.865,00  

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. 

 


