Programa de verão em Los Angeles, EUA,
para adolescentes de 14 a 17 anos

O programa de verão acontece na área exclusiva da zona oeste de Los Angeles (Westside)
muito próximo a Bervelly Hills e Hollywood. Nossa escola afiliada em Los Angeles oferece uma
programa especial para adolescentes 14 e 17 anos.
Este programa oferece aos estudantes a oportunidade de viver e estudar no campus de uma das
universidades mais reconhecidas do mundo, a Universidade da Califórnia - Los Angeles
(UCLA), localizada na área de Wilshire.
Os cursos de inglês são oferecidos todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Os alunos
trabalham a sintaxe: leitura, escrita e gramática, comunicação oral, compressão oral e pronúncia.
Os cursos são abertos a todos os níveis, do iniciante ao avançado.
Os estudantes têm acesso à biblioteca, livraria e " Ackermann Student Union ", com áreas de
estudo e podem utilizar gratuitamente o centro de recreação Sunset Canyon de UCLA e o centro esportivo “Wooden Athletic
Center”, com piscina, quadra de basquete e ginástica. Os estudantes também podem aproveitar os centros de computação e
acesso WI-FI (Internet).
A hospedagem é em residência estudantil com quartos duplos e inclui pensão completa. Os quartos dispõem de camas, mesas,
armários e telefone. A hospedagem começa aos sábados, antes de iniciar o curso e termina aos sábados seguinte, uma vez
terminado o curso.
Uma variedade de atividades esportivas, culturais e visitas a lugares de interesse é organizada de segunda a sexta-feira tais
como: visita pela Universidade UCLA, esportes visitas a museus e fósseis "Tar Pits" e "Getty Center Museum " praia de Santa
Monica, show no Pier de Santa Monica, lançamentos de filmes, etc. A escola também
oferece um cruzeiro opcional por Califórnia.
Atividades programadas (sujeito a alterações):
Beach party!
Six flags amusement park
Disneyland – Opcional: + 165 USD
Santa barbara / Camarillo Outlets
Beach party!
Disneyland – Opcional: + 165 USD
Universal Studios
Beach party!
O que está incluído no preço?
• Mínimo 2 semanas
• 20 aulas por semana (de segunda a sexta-feira)
• Alojamento com pensão completa (meia pensão aos sábados e café
da manhã aos domingos)
• Atividades diárias (de segunda a sexta-feira)
• Dia completo de excursão todo domingo
• Atividades e excursões opcionais aos sábados
• Certificado no final do programa
• Livros e material didático
• O traslado do aeroporto de ida e volta está disponível por um custo
extra de 125 USD (grátis para grupos)

Informação útil - 2015
Idades

De 14 a 17 anos

Duração

De 2 a 6 semanas

Datas

Todas as segundas-feiras de 27 de Junho
a 08 de Agosto 2015

Preços*

2 semanas: 3,100 USD
3 semanas: 4,530 USD
4 semanas: 5,810 USD
Semana extra: 1,440 USD

* Não incluído: Inscrição programa + matrícula (curso inglês),
seguro médico e de viagem internacional, traslado do aeroporto e
passagem aérea.

