
 

  

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A Junior / Senior HIGH SCHOOL 

O Programa de preparação para a Junior / Senior High School da SCALI (HSPP) é projetado para alunos de nível 

intermediário baixo, até alunos intermediários que planejam ingressar na High school do Canadá.  Os alunos 

neste programa desenvolverão as habilidades do idioma, habilidades sociais, pensamento crítico, conhecimento 

cultural e confiança para ter sucesso na High school canadense. 

Idade dos participantes:   13-17 

Duração do programa:   12 semanas 

Data:     13 de Junho a 2 de Setembro de 2016 

Tamanho da classe:   Máximo 14 alunos por classe 

Carga horária:    25 horas por semana 

 

Foco do programa: 

 Comunicação efetiva na maioria das situações da vida diária 

 Identificação de erros na comunicação e esclarecimento dos significados 

 Compreensão de conversações a uma velocidade praticamente nativa 

 Sensação de conforto ao encontrar e falar com canadenses, assim como com pessoas de outras 

culturas 

 Fazer apresentações breves usando o Microsoft Word e Power Point  

 Compreensão e uso dos tempos simples e progressivos para o passado, presente e futuro 

 Uso de verbos comuns e idiomáticos 

 Uso de verbos modais para expressar habilidade, permissão e aconselhamento 

 Uso de dicas de contexto para aprimorar a compreensão da leitura 

 Identificação das principais ideais e detalhes de suporte em textos escritos 

 Distinção entre fato e opinião 

 Resumo de discursos e textos escritos 

 Pensamento crítico e organização de ideias para os delineamentos 

 Escrever opiniões bem-organizadas e parágrafos descritivos 



Pontos de Diferenciação da Escola de Idiomas SACLI -  localizada na Ilha do Príncipe Eduardo, 

Costa Leste do Canadá 

 

 

Por que estudar na Study Abroad Canada Language Institute (SACLI)? 

“Você estará sob nossos cuidados a partir do momento em que o avião pousar”. Na SACLI, 

professores e as casas de família estão prontos para ajudá-lo com os seus estudos. Viva e aprenda!  

 

Nossa missão é proporcionar um ambiente seguro e motivador, onde os alunos se tornam capazes 

de superar suas metas de aprendizagem no Inglês, enquanto vivenciam a cultura da Ilha do Príncipe 

Eduardo, território com grande importância histórica, de onde se originou o Canadá. 

 

 

Imersão completa no idioma 

Os alunos vivem um ambiente de imersão total no idioma Inglês, tanto dentro, como fora da sala de 

aula, já que 93% das pessoas em Charlottetown falam e usam o idioma inglês. 

  

 

Nosso Homestay (casas de família) 

 As famílias levam e buscam os estudantes da SACLI pessoalmente todos os dias. 

 O tempo de carro entre a casa de família e a SACLI é de 5 a 10 minutos. 

 A homestay é criteriosamente escolhida e somente inglês é falado em casa – uma 

verdadeira experiência local canadense – ao contrario de homestays de cidades maiores, 

onde as casas de famílias muitas vezes são de outras culturas/países. 

 O estudante é adotado como membro da casa da família escolhida, num ambiente 

acolhedor. 

 Os alunos da SACLI desfrutam de um ambiente seguro de estudo. A PEI tem a menor taxa de 

criminalidade do Canadá. 

 

 

A Cidade de Charlottetown 

 A vibrante capital à beira-mar tem charme histórico e conta muitas festas típicas e festivais 

no seu calendário anual. 

 

 O Centro Artístico Confederation é o espaço do premiado musical “Anne of Green Gables”, 

espetáculo com maior tempo de duração em cartaz em todo o país. 

 

 A cidade possui uma rede de trilhas para caminhada e calçadões à beira da água, lojas de 

artesanato local, restaurantes que servem os globalmente famosos frutos do mar, assim 

como vegetais e frutas colhidos frescos e servidos diretamente à mesa! O guia Zagat, 

especializado em gastronomia, classificou a ilha como o segundo melhor refúgio para os 

apreciadores da boa comida no mundo! 

 

 

Study Abroad Canada Language Institute 

 Fundada em 1994 

 Certificada pela “Languages Canada” 

 Treinamento de idiomas (programas de longa e curta duração) 

 Programas personalizados  para grupos específicos (Executivo, Liderança, Negócios, viagens 

de estudos e outros) 

 Possui contratos com a provincia de PEI e o governo do Canadá 

 Possui contratos com escolas particulares e high schools 

 Programas preparatórios para escolas de ensino fundamental públicas, cursos técnicos e 

universidades 

 Mais de 6.000 estudantes atendidos 


