
  

PROGRAMA DE INGLÊS INTENSIVO 

 
 

O Programa de inglês intensivo (IEP) é para alunos que desejam aprimorar seu inglês para fins 
acadêmicos ou pessoais.  Neste programa, você desenvolverá habilidades gerais em inglês, de 
forma a poder se expressar em situações diárias e acadêmicas. 

 

Idade dos participantes:  16 anos e acima 

Duração do programa:  1 - 52 semanas. 

Tamanho da classe:   máximo 14 alunos por classe 

Foco do programa:  Focamos cinco áreas de habilidades em nossa abordagem 
integrada ao ensino ESL (leitura, escrita, audição, fala e gramática)  

 

Por que escolher o IEP da SACLI? 

 Variedade de níveis para atender as necessidades de aprendizado de nossos alunos   

 Professores experientes e qualificados usando técnicas modernas de ensino 

 Ampla seleção de materiais de ensino sempre atualizados, incluindo textos produzidos pelas 
principais editoras e materiais in-house 

 Foco no desenvolvimento de todas as áreas de habilidade em inglês 

 Opção de ESL acadêmico ou geral 

 Grupos reduzidos com foco nas necessidades individuais do aluno 

 Atividades semanais livres na parte da tarde para alunos IEP em tempo integral 

 Admissão de alunos todas as segundas 
 



 

 

 

8:00 am – 8:30 am Breakfast 
8:30 am – 9:00 am Travel to SACLI 
9:00 am – 10:20 am ESL classes 
10:20 am – 10:40 am Break 
10:40 am – 12:00 pm ESL classes 
12:00 pm – 1:00 pm Lunch & Relax 
1:00 pm – 2:20 pm ESL classes 
2:20 pm – 2:40 pm Break 
2:40 pm – 3:30 pm ESL classes 
3:30 pm – 4:30 pm Free time 
4:30 pm – 5:00 pm Pick up by homestay 
6:00 pm –  Supper and evening with homestay family 
 



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 


