
 

 

 

CURSO INTENSIVO DE INGLÊS EM ORLANDO 

A CIDADE 

Não se engane: ir a Orlando pode ser um sonho tipicamente infantil, mas 

chegando lá é impossível não se emocionar com as atrações temáticas, e 

programar uma segunda viagem assim que possível! Quando Orlando virou 

oficialmente um município, em 1875, apenas 85 pessoas moravam no local. 

Comparar esse número aos mais de 40 milhões de turistas do mundo todo que 

visitam a cidade por ano mostra que Walt Disney escolheu bem a localização do 

terreno comprado para transformar em sede de seu complexo de entretenimento, 

noventa anos depois. 

A construção da Disney World, além da do Kennedy Space Center, 

transformou a região, trazendo mais investimentos e habitantes para a cidade, 

que passou por uma fase de crescimento gigantesco. Hoje, a área que já foi 

esnobada pela grande quantidade de charcos que possuía, é certamente um dos 

locais mais conhecidos do planeta, sempre associado a ideia de diversão 

ininterrupta gerada pelos parques temáticos construídos ali. 

Se o Disney World Resort tem os parques mais famosos da região, Mickey 

Mouse não se incomoda em dividir espaço com as atrações radicais do Universal 

Studios ou a rica fauna aquática de Sea World! 

Mas Orlando tem bem mais a oferecer ao visitante. Museus, passeios de 

balão, esportes e a boa gastronomia mostram que a cidade é o destino perfeito 

para famílias, com ou sem crianças. A cidade também conta com dois outlets com 

várias marcas conhecidas, que valem o passeio até de quem acha que não gosta 

de fazer compras. Os preços podem ser irresistíveis em alguns casos e não levar 

nada é certeza de arrependimento chegando ao Brasil. 

A ESCOLA 

O ELS Orlando fica situado no Stetson University Center, na cidade de 

Celebration, Flórida, uma comunidade adjacente a Orlando. Fica a poucos 

minutos dos parques temáticos da região, como Magic Kingdom, EPCOT, Disney’s 

Animal Kingdom, Universal Studios Florida, Sea World e Kennedy Space Center. O 

Stetson University Center fica a uma curta distância a pé do charmoso Celebration 

Town Center, com seu lago, inúmeras lojas, butiques, cinema e restaurantes. 

Idade mínima em casa de família: 16 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$ 1.065,00  

Transfer de Chegada US$ 150,00  

Total para o 1º mês  US$ 3.690,00  

Total à partir do 2º mês US$ 2.830,00  

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. 

 


