
 

 

 

CURSO INTENSIVO DE INGLÊS EM SAN DIEGO 

A CIDADE 

Praias limpas, parques bem arquitetados e um skyline deslumbrante é o 

que os cerca de 16 milhões de turistas anuais e 1,3 milhão de moradores 

encontram em San Diego, no sul da Califórnia (EUA). Costeira e ensolarada, a 

cidade surpreende pela beleza natural e alta qualidade de vida. É "eco-friendly", 

antitabagista, antialcoólica e tem entretenimento para todos os gostos, do surfe à 

Legolândia (parque de diversões em que os brinquedos são feitos de Lego). 

A grande San Diego tem cerca de 90 museus, grandes anfiteatros, 117 km 

de praias, cidade histórica e parques com atrativos suficientes para manter o 

turista ocupado durante dias. Além de seus encantos naturais, é porta de entrada 

para Tijuana (cidade do México que fica na fronteira com os Estados Unidos, cerca 

de 30 km ao sul de San Diego). 

Para os brasileiros, um passeio por San Diego pode lembrar um pouco 

Salvador. A atmosfera praiana, o jeito descontraído da população e o clima são 

semelhantes. Mas há diferenças importantes. Em vez de arquitetura colonial 

portuguesa, San Diego tem herança espanhola. Além disso, a cidade californiana 

é mais segura. É possível passear à noite pelas ruas e avenidas sem a constante 

preocupação com a violência urbana. 

O clima da cidade é quente e seco, com temperaturas agradáveis durante 

quase todo o ano. A média anual é de 21ºC e a mínima, de 4ºC, no inverno. A 

umidade do ar é baixa, e as chuvas se concentram entre dezembro e março. 

É permitido fazer piqueniques nos parques e nas praias, mas cerveja e 

vinho devem estar fora do menu. Por força de lei municipal, é proibido fumar e 

ingerir bebida alcoólica nos parques e praias de San Diego. A multa pode chegar 

a US$ 1.000, e turistas também estão submetidos à regra. Quem quer beber tem 

de ir a um bar ou restaurante, e quem quer fumar deve ficar a, pelo menos, cem 

metros de distância de qualquer prédio, praia ou parque público. A cidade 

apresenta grandes festivais de música, cinema, balé e ópera durante todo o ano. 

Musicais da Broadway também vão a San Diego. 

A cidade é um convite à prática de esportes. A Grande San Diego tem cerca 

de 90 campos de golfe e quadras esportivas. Nas praias, alugam-se caiaques e 

pranchas de surfe. Quem gosta de correr tem à disposição uma longa orla 

marítima. No departamento de compras, a região também é bem servida. Tem 

pelo menos três grandes centros de "outlets" dentro e fora da cidade. 

A ESCOLA 

O ELS San Diego fica na costa sul da Califórnia e está situado próximo ao 

centro da região de entretenimento e compras de San Diego. Muitos estudantes 

gostam de fazer passeios à praia, ao famoso zoológico de San Diego, ao Sea 

World e La Jolla, ou passar um fim de semana explorando Universal Studios 

Hollywood, Disneyland e Hollywood em Los Angeles ou Las Vegas. O clima de 

http://viagem.uol.com.br/guia/cidade/salvador_index.jhtm
http://tempoagora.uol.com.br/previsaodotempo.html/mundo/San_Diego+United_States/


San Diego é bem ameno e é considerado por muitos como o melhor dos Estados 

Unidos. A segunda maior cidade da Califórnia, San Diego é uma cidade 

metropolitana com o charme de uma cidade pequena. San Diego tem muitos 

restaurantes, museus, galerias de arte, teatros, parques e jardins, além de campos 

de golfe e equipes de esportes profissionais. San Diego realiza muitos festivais, 

comemorações e eventos especiais durante o ano. 

Idade mínima em casa de família: 14 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$ 85,00  

Total para o 1º mês  US$ 3.625,00  

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. 

 


