
CURSO DE

INGLÊS +
ARQUITETURA
EM TORONTO,  ON CANADÁ

Curso de Inglês + 
Aulas de Arquitetura +
Tours Acadêmicos.
2 semanas em Toronto.



V O L U M E  3 ,  I S S U E  3

INGLÊS +
ARQUITETURA

Estará convivendo e conhecendo pessoas com outras culturas, hábitos e estilo de vida;
Acompanhado de um arquiteto local visitará os bastidores do Centennial College além de
pontos turísticos, parques, edifícios, casas, restaurantes e centros comerciais;
Desenvolverá valiosos insights e ideias que ajudarão em sua carreira profissional.

Neste programa você terá aula em duas conceituadas instituições de ensino
Canadense e:

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
CURSO DE INGLÊS | TOTAL DE 30 HRS
 
Você irá aprimorar suas aptidões na língua inglesa e
aprenderá como se comunicar fluentemente com pessoas
que possuem o inglês como língua nativa.
 
Você desenvolverá todas as 4 competências linguísticas
(conversação, compreensão auditiva, leitura e escrita).

AULAS E TOUR DE ARQUITETURA  | TOTAL DE 28 HRS 
 
Você terá a oportunidade de aprender com os
professores do Centennial College através de uma série
de apresentações teóricas e práticas do curso
Architectural Technology program. 
 
Através dessas apresentações, você terão uma melhor
compreensão do design e construções ligadas ao meio
ambiente, materiais e métodos de construção utilizados
nas construções do Canadá e sobre a história da
arquitetura Canadense.
 
Durante os tours acadêmicos você conhecerá na prática
os diversos elementos arquitetônicos, bem como a
infraestrutura das instalações e os bastidores dos
principais prédio deste College e da cidade de Toronto
através de tours guiados por arquitetos locais. 

LOCAL
Toronto, ON - Canadá

INÍCIO: 06 de Julho

INCLUSO:
Curso de Inglês;
Curso de Arquitetura; 
Tours acadêmicos;
VIP Tours na cidade de Toronto;
Hospedagem em casa de família
em quarto individual;
02 refeições diárias (café da
manhã e jantar);
Material didático; 
Certificado de conclusão;
Suporte local.

CAD$ 3,649*
PARCELAMENTO DISPONÍVEL

INVESTIMENTO

INSCRIÇÕES ATÉ 10/04/2020.
ALAIA EDUCATION 
info@alaiaeducation.com
WhatsApp: +1 647-700-5691

Alaia Education | 2201 - 250 Yonge Street, Toronto, ON Canada | www.alaiaeducation.com

*Alaia Education disponibiliza este
programa para grupos a partir de 15
estudantes inscritos até o dia 10/04/2020.

TÉRMINO: 17 de Julho


