
 

 

 

CURSO INTENSIVO DE INGLÊS EM SAN FRANCISCO 

A CIDADE 

San Francisco é a quarta cidade mais populosa do estado da Califórnia e 

a 13ª mais populosa dos Estados Unidos, e é a única cidade-condado consolidada 

na Califórnia, que abrange uma área de terra de 121 km², no extremo norte da 

península de San Francisco. 

Em 1776, os espanhóis estabeleceram uma fortaleza no Golden Gate uma 

missão chamada de Francisco de Assis no local. A Corrida do ouro na Califórnia, 

em 1848, impulsionou a cidade em um período de rápido crescimento, o aumento 

da população em um ano foi de 1 000 a 25 000 habitantes, e portanto, 

transformando-a na maior cidade da Costa Oeste dos Estados Unidos na época. 

Depois de três quartos da cidade terem sido destruídos pelo terremoto e incêndio 

de 1906, San Francisco foi reconstruída rapidamente, recebendo a Exposição 

Universal Panamá-Pacífico nove anos depois. Durante a Segunda Guerra Mundial, 

foi o porto de embarque para a Guerra do Pacífico. Após a guerra, o retorno dos 

militares, a imigração em massa, atitudes de liberalização e outros fatores que 

levaram ao Verão do Amor e ao movimento pelos direitos dos homossexuais, 

consolidaram São Francisco como um centro de ativismo liberal nos Estados 

Unidos. 

Hoje, San Francisco é um popular destino turístico internacional, 

conhecido pela sua neblina fria do verão, íngremes colinas, eclética mistura 

de arquitetura vitoriana e moderna e seus marcos históricos famosos, incluindo 

a Ponte Golden Gate, os bondes e Chinatown. A cidade é também um centro 

financeiro e bancário, sendo sede de mais de 30 instituições financeiras 

internacionais, ajudando São Francisco a se tornar a décima oitava cidade mais 

rica do mundo. 

A ESCOLA 

O ELS São Francisco fica situado no campus da cidade da Golden Gate 

University (GGU), no centro da cidade mundialmente famosa de São Francisco. 

Conhecida por sua atmosfera amistosa e individualista, a “Cidade da baía” é um 

centro cultural e financeiro com um distinto sabor internacional. Alguns dos 

locais e programas que podem ser feitos: Alcatraz; Golden Gate Bridge; eventos 

esportivos; excursões de um dia a Muir Woods, Stinson Beach, Monterey Bay e à 

famosa região vinícola de Napa e Sonoma Valley; viagens de fim de semana a 

Yosemite, Las Vegas e Grand Canyon. São Francisco foi nomeada a “Melhor 

cidade do mundo” duas vezes pelos leitores da revista Condé Nast Traveler. Os 

estudantes também podem assistir a jogos de esporte profissional, participar de 

vários festivais e eventos, visitar museus e muito mais! 

Idade mínima em casa de família: 20 anos (14 refeições por semana). 

Idade mínima em residência estudantil: 20 anos (7 refeições por semana). 

 



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$ 1.200,00  

Transfer de Chegada US$ 150,00  

Total para o 1º mês  US$ 3.825,00  

Total à partir do 2º mês US$ 2.965,00  

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. 

 


