PROGRAMA CULTURAL EXPERIMENTO
@ Vancouver Junior Program
FISK / PBF – Julho 2016
A Experimento, pioneira em Intercâmbio Cultural no Brasil e no mundo com
mais de 50 anos de experiência no país, propõe um programa de férias,
exclusivo para alunos FISK/PBF, com duração de 4 semanas em Vancouver Canadá.
Localizada na costa oeste do Canadá, Vancouver é uma cidade litorânea que
possui belas praias e paisagens incríveis que contrastam com edifícios
modernos e a vida em um centro urbano movimentado. Possui o clima mais
ameno de todas as cidades canadenses, tanto no inverno quanto no verão, e
devido à sua localização perto do litoral, é um dos locais mais agradáveis
para visitar. Além disso, a cidade já foi eleita com a melhor qualidade de vida
no mundo.
O curso de inglês da escola ELS oferece aos alunos uma experiência em
tempo integral com variedade de aulas que abordam gramática,
conversação, compreensão auditiva, vocabulário, leitura e escrita.

LOCALIZAÇÃO: Vancouver - Canadá
ESCOLA: ELS Language Centers
PERÍODO: 02 a 31 de julho de 2016
IDADE: 13 a 17 anos – Junior Program
IDIOMA: Inglês
DURAÇÃO: 4 semanas
CURSO: 25 horas/aula por semana
ACOMODAÇÃO: Homestay (Casa de Família) – em
quarto privativo ou duplo (mediante disponibilidade) e
banheiro compartilhado
ALIMENTAÇÃO: Pensão completa
TRANSPORTE: O trajeto casa de família/escola/casa de
família é realizado pelo aluno em transporte público
ATIVIDADES: Inclui atividades todas as quartas-feiras e
sextas-feiras no período da tarde
SUPERVISÃO: Acompanhamento de um líder da
Fundação a cada 15 participantes

INVESTIMENTO
Parte Terrestre: CAD$ 4,440.00 (valor promocional para
matrículas recebidas até 30 de novembro de 2015)

Forma de Pagamento:
Entrada de CAD$ 500.00 à vista e saldo:

Parcelado em boleto em CAD com o último
vencimento até 30 dias antes do início do
programa;


As aulas trazem temas de interesse para os jovens, incluindo a cultura
popular, música, comida, saúde e tecnologia. A escola ELS oferece um
ambiente alegre, onde os alunos desenvolvem importantes competências.
São aceitos estudantes com níveis básicos, intermediário e avançado no
idioma.

Parcelado em até 24 vezes com juros pelo
Financiamento do Banco Santander.

O PROGRAMA INCLUI:
 Curso de inglês com 25 horas/aula semanais
 Material didático
 Placement test e orientação realizados no primeiro dia de aula
 Acomodação em casa de família – (Homestay) quarto individual ou duplo
(mediante disponibilidade) e banheiro compartilhado
 Pensão completa - café da manhã e jantar na Homestay + almoço - pack
lunch (consiste em um almoço ou lanche trazido pelo próprio aluno de sua
Homestay)
 Passeios e atividades semanais
 Um líder a cada 15 alunos
 Assistência de Viagem Assist-Card com cobertura de até USD$ 200,000.00
 Traslado de chegada e saída em Vancouver
 Kit embarque Experimento
 Carta de custódia emitida pela ELS
 Certificado de participação

O PROGRAMA NÃO INCLUI:
 Despesas pessoais
 Passes de transporte público
 Passeios opcionais

PARTE AÉREA*: a ser definida
* Valores e condições de pagamento sujeitos à
alteração sem prévio aviso.
* É obrigatória a participação de um número mínimo
de 15 alunos pagantes para garantir o
acompanhamento de um líder da Fundação

