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SOBRE O DESTINATION
CANADA
Nosso programa é localizado no magnífico
campus da Universidade de Carleton, situada na
linda cidade de Ottawa, capital do Canadá.
Desde 1980, o programa de
inglês Destination Canada tem
proporcionado a estudantes de
todas as partes do mundo uma
experiência educacional e cultural
sem precedentes. Nosso objetivo
principal é oferecer um ambiente
de aprendizado que combine
educação, recreação e viagem,
de maneira segura e tranqüila.
Nosso programa educacional
possui foco no desenvolvimento
da conversação e escrita da língua
inglesa, através do ensino formal
na sala de aula e atividades sociais
extra-classe.

As excursões de finais de semana
incluem visitas a Toronto,
Montreal, Niagara Falls e Ottawa,
e visam melhorar o entendimento
dos estudantes a respeito do
Canadá e sua cultura. Juntos,
a diversidade dos estudantes,
a qualidade dos professores
e
monitores,
nosso
bem
estruturado currículo, e vasto e
abrangente programa, reforçam o
conhecimento dos alunos e criam
amizades e lembranças para a
vida inteira.
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Dez Boas Razões para Escolher
Destination Canada
1. Nosso programa é localizado
no belo e moderno campus de
Carleton University em Ottawa,
Ontario, Canadá.
2. Oferecemos vinte e cinco horas
de aulas de inglês por semana
(máximo de 15 alunos por sala).
Todos os nossos professores
possuem ensino superior com
certificação, pois lecionam em
escolas Canadenses durante o
ano letivo.
3. Temos duas equipes distintas
de professores. Um grupo
leciona durante o dia e o outro
é responsável pelas atividades
extra-classe e programação de
lazer.
4. Programa de esportes
organizado e supervisionado, 7
dias por semana, antes e depois
do jantar. Os estudantes têm
acesso às quadras de tênis da
universidade, piscina olímpica,
ginásios, campos de futebol e
ringue de patinação no gelo.
5. Excursões nos finais de semana
com finalidade educacional
e lazer para áreas como:
Montreal, Ottawa (City Tour),
vários museus e parques
temáticos.

6. 3 refeições diárias, 7 dias por
semana, com buffet liberado
na moderna cafeteria da
universidade.
7. Estudantes de todas as partes
do mundo são matriculados no
programa.
8. Os estudantes são
supervisionados durante dia e
noite por membros da equipe
do Destination Canada.
9. Destination Canada oferece
total cobertura médica até
$100,000 dólares canadenses
por estudante.
10. São fornecidos resultados do
pré-teste (chegada) e pósteste de inglês (saída) de
cada estudante, bem como
Cerimônia de Graduação
formal com apresentação do
certificado de participação.

PROGRAMA DE IDIOMAS
Em todos os momentos, haverá profissionais universitários treinados de plantão, responsáveis pelas
diversas experiências de aprendizado disponíveis e adequadas às necessidades de cada criança.
O programa de ensino tem por objetivo oferecer aos estudantes uma
experiência educacional que promoverá o desenvolvimento do inglês
como segundo idioma
Nosso programa foi elaborado para proporcionar oportunidades de
novas experiências, expondo os estudantes ao inglês falado e escrito em
um contexto formal de sala de aula, aumentando seu conhecimento da
America do Norte e Canadá, seus habitantes, costumes e tradições.”
Na sala de aula, o professor:
• Espera que os estudantes falem em inglês o tempo inteiro
• Avalia constantemente o trabalho realizado
• Fornece uma abordagem de aprendizado dinâmico, com debates,
grupos de trabalho, apresentações orais e trabalho em equipe
• Prepara os estudantes para suas excursões na cidade
• Dá ênfase a exercícios gramaticais e habilidades de redação criativa
• Ensina história do Canadá e geografia local
Nossas classes e ambiente de aprendizado:
• Classes com, no máximo, 15 alunos
• Todos os professores possuem diplomas universitários
• 5 horas de ensino de inglês por dia
• Sessão de aprendizado no período da manhã: Dá ênfase aos
exercícios gramaticais e às habilidades de redação criativa
• Sessão de aprendizado do período da tarde: Dá ênfase às habilidades
de conversação, História do Canadá e geografia local
• São realizados testes antes e após o programa de estudo
• Todos os estudantes participam de uma cerimônia formal de graduação

Sessões manhã
As sessões de aprendizado se diferenciam em função dos tipos de
interações disponibilizadas. As sessões da manhã são um período com foco
maior na orientação do professor onde as informações sobre a linguagem
e costumes canadenses são direcionadas do professor para o aluno. As
sessões da tarde, apesar de serem.
Sessões tarde
Supervisionadas de perto pelo professor, são mais informais e estruturadas
de maneira a permitir que o aluno pônha em prática o conhecimento
adquirido na parte da manhã

Cursos de Preparação para os Exames de Cambridge
Destination Canada oferece cursos de alto nível de preparação para
os exames de Cambridge. Esses cursos têm opções de inscrição
restritas, o que permite que você estude com um grupo fechado
exclusivo de estudantes focado em alcançar um objetivo comum. Você
terá a oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades de expressão e
compreensão do idioma inglês até um nível suficiente para satisfazer uma
ampla variedade de finalidades acadêmicas.

PROGRAMA INTERNACIONAL DE INGLÊS

|3

ESCALA DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS

EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO:

Nivel 1
• Demonstra alguma compreensão
de materiais escritos.
• Comunica-se de forma simples em
relação às informações de uso diário.
• Compreende as perguntas e é capaz
de pedir informações.
• Participa de conversas simples.

Acordar e preparar-se para o dia..... 7 h 30 - 8 h 00

Nivel 2
• Contribui com informações e ideias
no contexto da sala de aula.
• É capaz de responder a perguntas sobre
uma variedade de assuntos.
• Pede esclarecimento sobre
as informações.
• Responde às perguntas.
• Participa de conversas em grupos
pequenos.
Nivel 3
• Interage oralmente de forma confortável
com outras pessoas no idioma inglês.
• Lê de forma independente.
• Demonstra uma boa compreensão
de materiais escritos.
• Suas respostas são completas, com
diversos detalhes.
• Comunica-se bem com os colegas
da classe e membros do grupo.
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• Aceita diversos papéis dentro da sala
de aula e do programa de atividades.
• Utiliza estruturas de sentenças bem
desenvolvidas.
• Escreve com detalhes e expressa
informações no idioma escrito.
Nivel 4
• Lê de forma independente e eficaz.
• Suas respostas escritas e orais
demonstram um conhecimento
completo das informações.
• Utiliza as convenções escritas e orais
do idioma de forma eficaz.
• Participa e se comunica bem na sala
de aula.
• Expressa pensamentos e opiniões
naturalmente.
• Apresenta pontos da vista em
debates e discussões.
• Escreve com um detalhamento
e complexidade consideráveis.
Baseado no Programa Escolar de Nível
Fundamental e Médio de Ontário

Café da manhã....................................... 8 h 00 - 9 h 00
Aulas da Manhã..................................... 9 h 15 - 12 h 00
Pausa para o Almoço ........................... 12 h 00 - 13 h 30
Tarde inglês............................................. 13 h 30 - 15 h 30
Tarde atividades.................................... 15 h 30 - 17 h 30
Opções:
• Tênis
• Basquete
• Música
• Ultimate Frisbee

• Futebol
•Fitness/Yoga
• Futebol Americano
• Artes e Trabalhos Manuais

Jantar...................................................... 17 h 30 - 18 h 30
Atividades de Noite............................ 18 h 30 - 21 h 30
No Campus:
• Natação
• Mooney’s Bay

• Brewers Park
• Jogos Aquáticos

Atividades fora do Campus :
• Passeio de Bicicleta
• Karting
• Laser Tag
• Museus
• Pedalinhos
• Jantar de Formatura
• Minigolfe

• Filmes
• Boliche
•Mercado Byward
• Espetáculo de Som e Luz
do Parlamento
• Compras
• Outros

Reunião do Grupo ........................... 21 h 30 - 22 h 15
Verificação dos Quartos................ 22 h 30
Nesse horário, todos os estudantes devem estar
em seus quartos..

ATIVIDADES
O Programa de Atividades foi elaborado para ajudar os estudantes a relaxar
e aproveitar integralmente sua experiência canadense de aprendizado
de verão. Todas as interações professor/alunos das atividades são feitas
em inglês e complementarão e reforçarão o aprendizado da sala de
aula. Seguem abaixo alguns exemplos das ATIVIDADES oferecidas aos
estudantes durante o programa de atividades do período da tarde.
JOGOS OLÍMPICOS
Todos os estudantes se dividem em grupos de acordo com seu país de origem e competem uns contra
os outros em uma noite de diversão e jogos.
FUTEBOL
A Carleton University tem 4 campos de futebol de tamanho regulamentar disponíveis para os
estudantes.
CALYPSO WATERPARK
O Calypso Waterpark (Parque Aquático Calypso) oferece uma boa e limpa diversão para
nossos clientes durante a excursão anual para o maior “Parque Aquático Temático” do Canadá.
As atrações aquáticas e áreas de brincadeiras com água, de excelência internacional, tornam
o Calypso Waterpark um excelente local para os alunos se refrescarem e aproveitarem uma
relaxante noite com seus amigos.
ARTES E OFÍCIOS
O Programa de Artes e Ofícios foi elaborado para ajudar os estudantes a relaxar e aproveitar
integralmente sua experiência canadense de aprendizado de verão. Todas as interações
professor/alunos são feitas em inglês e complementarão e reforçarão o aprendizado em sala
de aula.

PROGRAMA INTERNACIONAL DE INGLÊS
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EQUIPE

SUPERVISORES

BRIAN PILGRIM, B.SC., M.ED.
DIRETOR EXECUTIVO

RYAN PILGRIM, B.COM., C.A.
DIRETOR

ORIANA LADEROUTE, B.A., B.ED.
GERENTE DO ACAMPAMENTO

JAMIE MAYO, B.A., B.ED.
COORDENADOR DE ATIVIDADES
DE FINAIS DE SEMANA

DR KEVIN O’CONNOR, B.ED., M.SC. PHD.
CURRICULUM COORDENADOR

DEREK RODGERS, B.COMM., B.ED.
SUPERVISOR DE ENSINO

AARON HARNDEN, B.A., B.ED.
SUPERVISOR DE ATIVIDADES
ESPORTIVAS E LAZER ÀS TARDES

KRISTA PILGRIM, B.P.H.E., B.SC., B.ED
ASISTENTE SUPERVISOR DE ATIVIDADES

MARY KAY MCCLELLAND, B.A.
SUPERVISOR NOTURNO

KERRY PILGRIM-RODGERS, B.A., B.ED.
GERENTE DE MARKETING

Profissionais treinados estão disponíveis a todo momento e são
responsáveis por garantir que os alunos tenham acesso às mais diversas
experiências de aprendizado, de acordo com suas necessidades.
A cada dia da semana os alunos participam de 5 horas de aulas formais
de Inglês. As aulas são dadas por Professores Canadenses certificados
e com uma proporção máxima de 15 alunos por professor.
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No período da tarde, nossos professores são substituídos pela Equipe
de Atividades que é responsável por coordenar as atividades esportivas,
antes e depois do jantar, bem como a programação de lazer.

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

DE DISCURSO EM INGLÊS
Todos os anos a Competição Internacional de
Discurso em Inglês é um destaque do programa
de ensino da Destination Canada.

Três finalistas seniores e três finalistas juniores
são então escolhidos para concorrer na rodada
final da Competição Internacional de Discursos.

De segunda a sexta-feira, por 5 horas diárias,
todos os alunos comparecem a aulas formais para
melhorar suas capacidade de inglês falado, bem
como suas habilidades de leitura e redação em
inglês.

Durante as finais da Competição de Discursos,
um painel de distintos juízes ouve cada discurso e
em seguida há um período de perguntas onde os
concorrentes precisam responder uma pergunta
sem preparação.

Uma expectativa do programa é que cada aluno
planeje, pesquise e entregue um discurso.

Depois de cuidadosa deliberação, os juízes
escolhem dois vencedores, um sênior e um
júnior, como campeões oficiais da Competição
Internacional de Discursos em Inglês.

O tema do discurso é de preferência individual a
fim de tornar a apresentação mais envolvente e
apaixonada.
Depois de preparado, cada aluno apresenta seu
discurso à classe e à professora da classe.

Os dois vencedores recebem como prêmio um
IPAD da Apple e um troféu para comemorar suas
vitórias.

Um estudante é escolhido em cada classe para
avançar às semifinais onde ele/ela apresenta
seu discurso a todos os alunos no auditório da
Universidade.

PROGRAMA INTERNACIONAL DE INGLÊS
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INSTALAÇÕES
A Universidade de Carleton oferece ambiente e instalações iguais
ou superiores a qualquer outra universidade na América do Norte.
O campus está localizado entre o Canal Rideau e o Rio Rideau,
oferecendo uma linda e segura vista para os nossos estudantes.
• Modernas salas de aula com ar-condicionado;
• Residências totalmente supervisionadas pela equipe do campus;
• Dois estudantes por quarto, com duas camas de solteiro,
escrivaninhas individuais e closet;
• Banheiros modernos;
• Área de convivência com televisão colorida em cada andar da
residência;
• Serviço de limpeza dos quartos com troca semanal da roupa de
cama;
• Clínica médica no campus;
• Serviço de buffet liberado com três refeições completas por dia,
sete dias por semana;
• Acesso direto aos ônibus da cidade (10 minutos do centro);
• Lavanderia dentro da residência;
• Piscina olímpica coberta com a mais moderna estrutura para mergulho;
• Ginásio;
• Campos de esportes;
• Quadras de tênis.
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PASSEIOS NO FINAL DE SEMANA
A cada fim de semana, nossos estudantes participarão de excursões guiadas estimulantes e cheias de
aventura. Eles visitarão parques da vida selvagem, passearão por belas cidades e terão a oportunidade
de conhecer alguns dos Museus Nacionais do Canadá localizados em Ottawa. Oferecemos também um
tour excepcional a Toronto e Cataratas do Niágara e um Fim de Semana de Aventuras.

PROGRAMA INTERNACIONAL DE INGLÊS
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ALDEIA DO CANADÁ SUPERIOR

PROGRAMAS DE DUAS SEMANAS
PRIMEIRA SEMANA:

PARQUE OMEGA

PROGRAMAS DE TRÊS SEMANAS

PROGRAMAS DE QUATRO SEMANAS

(O programa consiste em três finais de semana)

(O programa consiste em quatro finais de semana)

TERCEIRA SEMANA:

QUARTA SEMANA:

Passeio à cidade de Ottawa

Caminhada pelo centro de Ottawa e compras
no Rideau Centre

Esse passeio espetacular proporcionará aos
estudantes uma primeira conscientização
sobre a beleza de Ottawa e lhes permitirá
apreciar integralmente seu lar temporário.
O passeio pela cidade inclui visitas ao
Parlamento do Canadá, à residência do
Primeiro Ministro, ao Palácio do Governador
Geral, ao Byward Market, ao Canal Rideau e à
Suprema Corte do Canadá.

Passeie pelo histórico Byward Market e
saiba como é a vida em Ottawa a partir da
perspectiva de um residente. Caminhe desde
os edifícios do Parlamento ao Centro Nacional
das Artes, descobrindo todas as maravilhosas
características da capital do Canadá. Após a
caminhada, a aventura continua no maior e
mais luxuoso shopping-center de Ottawa, o
Rideau Centre.

Museu da Natureza
Uma viagem ecológica ao passado e presente
do Canadá.
SEGUNDA SEMANA:
Parque Omega
Localizado em Montebello, Quebec, a
uma viagem de 50 minutos com cenários
deslumbrantes a partir de Ottawa, este
parque permite que os estudantes conheçam,
dentro da segurança de seu ônibus, diversas
espécies da vida selvagem do Canadá (alces,
cervos, lobos, guaxinins, castores, etc.) em
seu habitat natural.
Aldeia do Canadá Superior
Visite o mais admirável exemplo de uma
autêntica aldeia tradicional canadense fundada por volta de 1850.

Passeio à cidade de Montreal, a capital
cultural do Canadá
Uma experiência maravilhosa para estudantes
de todas as idades. Os estudantes visitarão o
incrível Biodome, localizado na Vila Olímpica
de Montreal, passearão pela cidade em um
luxuoso ônibus turístico e caminharão pela
Antiga Montreal, visitando os locais e ouvindo
os sons desse histórico bairro de inspiração
francesa.
Museu de História Canadense
Uma viagem histórica através do passado
do Canadá, apresentando aos estudantes
os aspectos mais importantes da cultura
e da história do Canadá. Ele é também um
esplêndido exemplo da arquitetura canadense,
localizado às margens do rio Ottawa.

Eco-Odyssey
Localizado a uma hora de Ottawa, essa
maravilha ecológica permite aos estudantes
passear em pedalinhos através de um
labirinto de rios e riachos, sentindo de perto o
incrível habitat natural do Canadá.

NOTA: 	A) ESTUDANTES QUE NÃO DESEJAM FAZER COMPRAS PODEM OPTAR POR NADAR E FAZER PICNIC NA MOONEY’S BAY
B) TODOS OS PASSEIOS DE FINAL DE SEMANA SÃO CONDUZIDOS E SUPERVISIONADOS POR PROFESSORES E, COMO RESULTADO, TORNAM-SE EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZADO.
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PASSEIOS OPCIONAIS
PASSEIO 1: TORONTO — NIAGARA FALLS TOUR
PASSEIO 2: FIM DE SEMANA AO AR LIBRE
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| 11

PASSEIO 1: TORONTO —
NIAGARA FALLS TOUR
Para completar a experiência do Destination
Canadá, recomendamos fortemente que os
estudantes participem de uma excitante e
memorável passeio às mundialmente famosas
cataratas de Niágara Falls e à maior cidade
Canadense, Toronto.
Acompanhados de membros da nossa equipe,
o grupo viaja de Ottawa à Toronto em ônibus
de luxo. Ao chegar a Toronto, o grupo se dirige
ao Paramount Canada’s Wonderland, onde
passa um dia inteiro se divertindo em um dos
parques de diversão mais famosos do mundo,
com shows ao vivo e inúmeras exibições e
atrações excitantes.
Na manhã seguinte, o grupo parte para “Niagara
Falls”, onde desfruta de um maravilhoso café
da manhã na Torre Skylon da qual se aprecia
uma vista excepcional das Cataratas. Após
o café, o grupo embarca em um inesquecível
passeio nas quedas, a bordo do famoso barco
“Maid of the Mist”. O grupo então retorna a
Toronto para um City Tour, seguido de jantar no
Hard Rock Café e uma visita ao topo da Torre
CN, a estrutura suspensa mais alta do mundo.
Estão incluídos neste pacote todas as refeições,
transportes, entradas e acomodação. A todo
momento, o grupo é supervisionado por
membros da nossa equipe que estão presentes
durante todo o passeio.
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É sem dúvidas um fim
de semana que não se
deve perder!

PASSEIO 2: FIM DE SEMANA AO AR LIVRE
Quando se pensa em Canadá, as primeiras
coisas que vêm à cabeça são um povo
extremamente amigável, uma extensa e diversa
paisagem, bosques abundantes e as aventuras
ao ar livre que atraem não somente os próprios
canadenses, mas também milhares de turistas
que freqüentam nossos belos parques e
lagos durante os meses de verão. Por isso,
Destination Canada se orgulha em apresentar
aos seus estudantes a oportunidade de
desfrutar de dois dias inesquecíveis ao ar livre
às margens do lindo rio de Ottawa.

O alojamento e as refeições serão em cabanas
de acampamento ao ar livre, que oferecem aos
nossos estudantes dormitórios rústicos, mas
cômodos, bem como boas instalações para a
alimentação. Os alunos terão a oportunidade
de aprender porque os canadenses gostam
tanto de interagir com seu ambiente natural
e porão à prova suas habilidades e limites
durante as muitas atividades organizadas e
supervisionadas.

Acompanhados por membros da equipe
Destination Canada e apoiados por uma
equipe profissional de acampamento ao
ar livre, nossos estudantes terão dois dias
emocionantes e uma noite inesquecível em
cabanas localizadas no meio da natureza
canadense. Os grupos que escolhem este
tour opcional participam de atividades como:
passeio de caiaques, escalada, rappel, natação
no rio e churrasco de marshmallows ao redor
da fogueira com os conselheiros contando
suas histórias favoritas.

PROGRAMA INTERNACIONAL DE INGLÊS
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DETALHES ADMINISTRATIVOS
SEGURO
Todos os estudantes estão assegurados por
indenização até $100,000 dólares canadenses pela
duração de sua estadia.

JOGOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS
Caso seja conveniente, os estudantes são estimulados
a trazer seus jogos favoritos ou instrumentos musicais
para ajudá-los a relaxar antes da hora de dormir.

GASTOS
É fortemente recomendável que os pais limitem a
quantidade de gastos por criança. Um representante
bancário será disponibilizado diariamente para
trocar moeda canadense e estrangeira por travellers
cheques conforme cotação do dia e sob supervisão
de membros da nossa equipe.

REGRAS
• estudantes devem assistir a todas as aulas e
participar de todos os passeios e atividades
organizadas;
• roupas apropriadas, bom comportamento e
educação são exigidos em todos os momentos;
• nenhum estudante tem permissão para
deixar o campus sem a devida supervisão ou
permissão;
• a programação informada deve sempre ser
seguida;
• qualquer desvio de conduta por parte do aluno
será reportado ao Diretor, que tomará a ação
apropriada;
• estudantes cujo comportamento for considerado
inapropriado serão, mediante notificação aos
pais, convidados a deixar o programa;
• fumar é proibido no Canadá para qualquer
indivíduo com idade inferior a 19 anos. Esta lei
aplica-se a todos os estudantes do Destination
Canadá.

Todo o dinheiro excedente a $50 deverà ser guardado
em forma de traveller’s cheques canadenses, para
conveniência e segurança do próprio estudante. O
cambio será realizado logo na chegada através de
um representante bancário e será supervisionado
por membros da nossa equipe
PASSAPORTE
Todos os passaportes e bilhetes aéreos serão
recolhidos na chegada e guardados pelo Diretor
até a partida. Todos os vôos de volta serão
confirmados pela nossa equipe antes da partida.

ROUPAS E ARTIGOS PESSOAIS
Todas as roupas e objetos pessoais deverão ser claramente marcados com o nome completo
do estudante. Não nos responsabilizamos por artigos perdidos.
LISTA DE ROUPAS
• 1 par de chinelos e roupão de banho
• 2 pijamas
• 6 jogos de roupa de baixo e meias
• 1 casaco leve para verão
• 1 par de tênis para andar
• 2 calças jeans
• 2 calças sociais ou 2 vestidos
• 2 sweaters
• 2 shorts ou bermudas
• 4 blusas/camisas
• 2 camisas de manga comprida
• 1 par de sandálias
KIT ESPORTIVO
• 2 roupas para nadar
• 1 tênis de corrida
• 3 T-shirts
• 1 raquete de tênis (incluindo uma camiseta
branca e barata
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KIT DE BANHO
• 1 escova e 1 pasta de dente
• 1 pente ou escova de cabelo
• 1 sabão e 1 shampoo
• 2 bolsas para roupa suja
• 2 toalhas de banho
• 2 toalhas de rosto
OUTROS
• Cópia do passaporte
• Protetor solar

O VALOR DO PROGRAMA INCLUI
• toda instrução e supervisão de professores
graduados e treinados;
• pre-teste e pós-teste disponíveis aos pais;
• passeios de finais de semana relativos aos
pacotes de três ou quatro semanas;
• toda a parte de transportes;
• entradas para todas as atrações descritas no
programa;
• hospedagem e alimentação tipo buffet liberado
com três refeições diárias, sete dias na semana;
• serviço de limpeza de quarto com troca
semanal da roupa de cama;
• seguro medico de $100,000 dólares
canadenses
• por estudante;
• supervisão dia e noite, sete dias por semana
por parte
• dos membros de nossa equipe.

IMPORTANTE: IMPORTANTE: PARA GARANTIR A
SEGURANÇA DA CRIANÇA, QUALQUER ALERGIA
OU PROBLEMA MÉDICO, DE CONHECIMENTO
DOS PAIS, DEVERÁ SER INFORMADO AO DIRETOR.

TESTEMUNHOS
KATRINE DIGE OUESEN, DENMARK
“O melhor do programa é a diversidade da população de estudantes. Eles são oriundos de todas as partes do
mundo e é fantástico aprender sobre seu modo de vida e cultura. Eu também realmente gostei de aprender
sobre o Canadá e seus costumes e tradições. Definitivamente, melhorei meu inglês com o Destination
Canada. O fato de estar rodeado por um ambiente onde só se fala inglês o tempo inteiro nos permite praticar
de forma contínua e melhorar nosso domínio do idioma inglês. O passeio a Toronto / Cataratas do Niágara foi
incrível. As cataratas eram lindas e toda a viagem foi realmente emocionante. Com certeza, vou recomendar
o Destination Canada a toda minha família e amigos da Dinamarca!”
WILLIAM DESHAIES-PETITCLERC, QUÉBEC
“Realmente, queria agradecer o Destination Canada por me ajudar a aperfeiçoar minha capacidade linguística
no idioma inglês nos últimos 3 anos. Essa tem sido uma experiência inesquecível e eu recomendo esse
programa a todos que quiserem melhorar sua prática do idioma inglês. Acho que esse programa é o melhor
lugar para aprender inglês e, ao mesmo tempo, poder se divertir tanto. Os professores e a equipe de atividades
são fantásticos; eles estão sempre alegres, prestativos e entusiasmados em nos levar a lugares maravilhosos,
como Ottawa, Toronto, compras e filmes. Meu grupo era composto por uma mistura de estudantes do mundo
todo, como mexicanos, peruanos, dinamarqueses, etc., o que me deu a oportunidade de aprender sobre seus
costumes e a sua maneira de viver em seus países de origem. Finalmente, preciso, mais uma vez, agradecer
a vocês pelo enorme progresso que obtive em relação às minhas habilidades no idioma inglês e lhes dou os
parabéns por oferecerem um programa tão maravilhoso!”
JOSHUA RESENDIZ, MEXICO
“O Destination Canada foi uma experiência inesquecível. Desde o momento em que cheguei, passei todo
o tempo me divertindo e aprendendo inglês. Passei três semanas conhecendo estudantes de outros países
e fazendo passeios fantásticos aos principais locais turísticos do Canadá. A atmosfera no campus é das
melhores, em grande parte devido à qualidade da equipe de pessoal que não somente toma conta de nós, mas
que se comporta como amigos que se preocupam muito com os estudantes. Se você tiver a oportunidade
de participar desse programa, não deixe de vir, porque você se divertirá tanto no Destination Canada que,
quando terminar, ao voltar para casa, ficará com saudades. Tive um verão formidável nesse campus e a única
coisa que gostaria de mudar é o tempo curto demais de minha estadia, que passou tão rápido nessas três
semanas. Realmente recomento esse programa incrível a todos os estudantes do mundo.”
MARIA FERNANDA VALDERRAMA VARGAS, COLOMBIA
“O Destination Canada foi uma experiência excelente para mim. Dia após dia tive a chance de praticar meu
inglês, não somente dentro da sala de aula, mas também durante as atividades extracurriculares, tais como
visitas a museus, city tours, esportes e atividades noturnas. Fiz amigos maravilhosos de diversos países.
Durante o tempo que passei no campus aprendi muito sobre a história e a geografia do Canadá, gramática e
vocabulário em inglês, além de ter me deparado com novos desafios e responsabilidades que me permitiram
crescer para me tornar um ser humano melhor. Eu até ganhei o primeiro lugar na competição de discurso
oral que foi apresentado diante de todas as pessoas do campus. Essa é uma experiência inesquecível que
eu recomendo com certeza!!!”

VISITE WWW.DESTINATION-CANADA.COM/TESTIMONIALS
PARA VER VÍDEOS DE TESTEMUNHOS DOS ESTUDANTES
QUE PARTICIPARAM EM NOSSO PROGRAMA DE INGLÊS.

PROGRAMA INTERNACIONAL DE INGLÊS
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BOX 4805, STATION E
OTTAWA, ONTARIO
K1S 5H9, CANADA

MOBILE: 001-613-298-6180
INFO@DESTINATION-CANADA.CA

www.destination-canada.com
destinationcanadaenglish

DestinationCA

englishlanguagecamp

