Programas ECLC 2021
SOBRE OS NOSSOS PROGRAMAS
Um programa intensivo são 25 horas de aula por semana (na ECLC uma hora = 60 minutos) e cinco horas de atividades sociais
semanais. ECLC possui cinco módulos iniciais por ano e cada um dura dez semanas. Os módulos começam nas datas recomendadas
pela escola. Entretanto, estudantes podem começar na maioria das Segundas-Feiras. Em cada módulo os estudantes serão
avaliados semanalmente. ECLC oferece no total sete níveis: Básico, seguido por Nivel 100 até 600.
Aulas acontecem entre 8:45-15:30 de Segunda a Quinta e 8:45-12:00 na Sexta-Feira.
UNIVERSIDADE PATHWAY (UCP)
Para estudantes que planejam frequentar uma das Universidades ou Faculdades parceiras da ECLC para cursos técnicos,
graduação e alguns programas de pós graduação.
O programa UCP é intensivo e oferece uma sólida preparação
para o seu sucesso acadêmico. Estudantes podem começar o programa UCP a partir do nível 200, o que permite bastante tempo
para aperfeiçoar as habilidades necessárias para estudos
academicos. O programa da ECLC UCP nível 500 são 10 semanas de nivelamento e aqueles estudantes que completam este
modulo com sucesso ganham acesso direto às nossas universidades parceiras sem a necessidade de fazer o IELTS. ECLC tem
programas de encaminhamento para faculdades e universidades
em Nova Scotia, PEI, Ontario, Saskatchewan, e EUA. Visite nosso
website para lista completa de universidades e pré requisitos.
Nossos parceiros oferecem carta de aceitação para ambas instituições.
IELTS UNIVERSITÁRIO (UI)
Para estudantes que necessitam de inglês academico e
preparação para o exame de IELTS a nível de mestrado.
O programa UI ocorre em tempo integral para estudantes
que necessitam fazer o exame do IELTS para Mestrado em
uma universidade no exterior que não é parceira da ECLC.
Estudantes estudam IELTS + UCP o que cobre preparação
para o exame e também aumenta sua qualificação para obter o sucesso em uma universidade que leciona aulas em inglês. Estudantes podem frequentar o curso UI se eles possuem
IELTS Academico nota 5.5. UI começa no nível 400.
INGLÊS PARA NEGÓCIOS E TRABALHO (BEW)
Para estudantes que necessitam de inglês para negócios,
trabalho e também para vida pessoal.
O objetivo deste curso é preparar os estudantes para obter o
sucesso no mundo dos negócios e trabalho, ajudando a desenvolver as habilidades profissionais de comunicação em inglês.
Estudantes irão adquirir as habilidades necessárias para participar com sucesso em qualquer situação no mundo professional.
O curso também inclui aplicações práticas de teorias e práticas
atuais de negócios. O curso começa no nível 300 e o aluno
pode receber um certificado se estudar por três meses ou um
diploma depois de seis meses.

PREPARAÇÃO PARA O IELTS (IP)
Para estudantes que desejam melhorar seu inglês e estudar
para o exame de IELTS.
Programa period integral para estudantes que desejam melhorar
seu ingês no Canada enquanto estudam para o IELTS na ECLC,
que é um centro oficial para o exame. Estudantes do Preparação
para IELTS estudam inglês geral e fazem testes para obter a
melhor nota possível no exame. Curso começa no nível 300.
IELTS INTENSIVO (II)
Para estudantes que possuem inglês avançado e querem se
preparar para o exame IELTS na ECLC
Este programa intensivo ajuda o estudante praticar diariamente
para o exame, através de dicas e testes durante a manhã e a
arde. IELTS Intensivo começa para estudantes do nível 400.
INGLÊS PARA COMUNICAÇÃO (EC)
Para estudantes que desejam alcançar um alto nível de fluencia em conversação e compreensão do idioma.
EC, nosso programa de Inglês Geral, está disponível para
estudantes de todos os níveis. Quando os estudantes alcançam
o nível 300 eles podem escolher o estilo de aula no periodo
da tarde. Uma opção seria a Comunicação Dinamica, onde
eles desenvolvem fluência no idioma através de encenação,
debates, discussões e entrevistas ou Inglês Criativo, que são
aulas práticas divididas em quatro temas diferentes: Inglês e
Comida, Inglês e Arte, Inglês e Mídia e Inglês e Música. Cada
tema dura seis semanas.
ENSINANDO INGLÊS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
(TEYL)
Para estudantes internacionais que desejam adquirir um
certificado para ensinar inglês para crianças no seu país de
origem
Este programa dura quarto semanas (100-horas) e é oferecido várias vezes ao ano. Este programa fornece aos estudantes as ferramentas, experiência e competência necessária
para se destacar no ensino de inglês para crianças. Este mercado está expandindo bastante nos últimos anos. TEYL inicia
no nível 300.

Preços 2021
Aulas intensivas (25 horas por semana)

Semana

5 Semanas

10 Semanas

Inglês para Comunicação (EC)
Inglês para Negócios e Trabalho (BEW)

$ 320
$ 320

$ 1600
$ 1600

$ 3200
$ 3200

Preparação para o IELTS (IP)
Intensivo IELTS (II)
IELTS Universitário (UI)

$ 330
$ 365
$ 400

$ 1650
$ 1825
$ 2000

$ 3300
$ 3650
$ 4000
Term
$ 4000
$ 4500

Universidade Pathway (UCP) 200-400
Universidade Pathway (UCP) 500
Ensinando Inglês para Criança e Adolescentes
Taxas adicionais
Taxa de registro
Taxa de material escolar (livros inclusos)
Seguro saúde obrigatório
Taxa casa de família (inclui busca no aeroporto)
Taxa semanal casa de família (adulto com 19
anos ou mais)
Taxa semanal casa de família (menores de
19 anos)
Taxa de serviço de acomodação
Taxa administrativa (menores de 19 anos)
Cartão estudantil
Taxa bancária (se pagar por transferência)

$ 1600
$160
$120—$180 (por nível)
$2 por dia
$285

$225 ($900 por 28 dias)
$235 ($940 por 28 dias)
$210
$190
$20
$30 (estimatado)

Datas 2021
UCP Datas recomendadas para início das aulas

EC, BEW, IP, MI e II Datas de início

Janeiro 4, Março 15, Maio 25, Agosto 4, Outubro
12

Estudantes podem começar na maioria das Segunda-Feiras. Veja abaixo exceções em vermelho.

Datas adicionais:
Junho 28 + Setembro 7 (UCP 400 & 500)

Estudantes não podem começar nas seguintes datas: Março 8, Maio 17, Julho 26, Outubro 4, Dezembro
13, devido a provas e feriados. Caso segunda feira seja feriado, estudantes começarão as aulas na terça feira.
ECLC estará fechada para feriado de Páscoa entre 02 de Abril e 05 de Abril, assim como Natal/Ano Novo entre 20 de Dezembro a
02 de Janeiro 2022.

