ISPY

Programas Internacionais de Verão para Jovens (8 a 18)

Seu passaporte para programas excepcionais
de idioma e cultura inglesa na linda Costa Oeste
Classes e atividades
com estudantes
mentores locais

Hospedagem
e refeições no
campus com
supervisão 24/7

Passeios locais
e excursões
fora do campus

ISPY

Programas
Internacionais de
Verão para Jovens
(8 a 18)
Junte-se a estudantes de todo
o mundo neste programa
único e intensivo de verão.
Jovens com idades entre
8 e 18 anos podem passar
de duas a seis semanas
aprimorando suas habilidades
de comunicação através
de uma experiência de
aprendizagem intensiva
e prática com instrutores
especializados. Todos os
nossos programas incluem
um componente de
aprendizagem experiencial,
que permite que os alunos
apliquem suas habilidades em
situações autênticas.

Foi muito divertido
para mim. Obrigada.
YumaMexico

Aulas Matutinas

Atividades da trade

 ISPY Junior: Idades de 8 a 12 anos

 Interação com
estudantes canadenses
locais que atuam
como mentores
e incentivam os
participantes a usarem
e desenvolverem suas
habilidades de inglês

 ISPY Iniciante a Avançado: Idades de
13 a 18 anos: quatro níveis, Iniciante,
Intermediário, Intermediário Superior
e Avançado. O currículo e grau de
dificuldade variam de acordo com o
nível.
 Tamanho da turma: máximo de 15
 Todos os níveis incluem 20 a 25 horas
por semana de ensino formal de
inglês, de segunda a sexta-feira
 Professores certificados da Colúmbia
Britânica
 Teste de avaliação padronizado (TEP)

 Oportunidades para
aplicar o aprendizado
acadêmico em
um ambiente não
estruturado
 Os tópicos incluem:
Robótica, Drama,
Música, Esportes, Arte

Amostra de Programação Semanal
SEGUNDA

TERÇA

7h30–8h15

Acordar, Café da Manhã

8h30–10h15

Aulas

10h30–11h45

Aulas

11h45–12h30

Almoço

QUARTA

12h30–16h

Oficinas da tarde, Serviço, Excursão

16h–16h30

Check-In da Tarde

17h–18h
18h–18h45

19h–21h
21h
21h30–23h

QUINTA

SEXTA

Jantar
Tempo de Estudo

Atividades
Noturnas

Noite de
Surpresas

Atividades
Noturnas

Noite de
variedades

Atividades
Noturnas

SÁBADO

DOMINGO

Passeio a
Vancouver:
Stanley
Park,
Aquário
Vancouver,
Robson
Street,
Compras

Excursão
à Praia de:
Island View

Jantar
Tempo de
Estudo/
Preparo
Tempo Livre

Lanche, Tempo Livre
Check-In Noturno, Momento Tranquilo, Tempo Livre, Apagar as Luzes, dependendo do programa e
da idade do participante

Visual, Habilidades
de Conversação,
Comunicação
Intercultural, STEM
(Ciência, Tecnologia,
Engenharia e
Matemática)
 Trabalho voluntário em
serviço comunitário
local para estudantes de
nível avançado, como
ajudar os sem-teto,
limpar a praia, Alimente
Nosso Futuro

Atividades
 Esportes: futebol, basquete, beisebol, flag
fooball, arco e flecha, natação, caminhadas,
andar de caiaque, mini-golfe, corridas
de barco dragão, boulder, escalada,
geocaching
 Brincadeiras: Pique bandeira, Queimada
 Passeios locais: Museu Real da Colúmbia
Britânica, Wildplay, Casa da Emily Carr, Casa
da Natureza do Goldstream Park, Zoológico
de Insetos de Victoria, Jardins Butchart,
Noite de Cinema, Zoológico do Parque
Beacon Hill Park,
 Excursões: campismo com pernoite,
exploração de cavernas, canoagem,
caminhada, Passeio diurno a Vancouver,
Cavernas do Lake Horne, Tofino (Long
Beach), Castelo Craigdarroch, Colina do Fort
Rodd, Castelo Hatley, Centro de Descoberta
da Floresta de BC

Vida de internato

Instalações

 Instalações modernas no campus

 Acesso à internet sem fio em todos os
quartos e áreas comuns

 Salas de aula modernas

 Serviço semanal de lavanderia.

 Sala para Teatro

 Dois estudantes por quarto, com vaso
sanitário e chuveiro

 Instalações de lavanderia self-service em
cada andar

 Grande campo de esportes de grama

 Roupa de cama, cobertor, travesseiro +
toalhas fornecidos

 Supervisão 24 horas por pessoal
qualificado e experiente com formação
em Primeiros Socorros de Emergência

 Quadras de squash

 Edifícios separados de acordo com o
sexo

 Camas de solteiro, escrivaninhas,
cadeiras, estantes, janela em cada quarto
 Área comum com Televisão, cozinha,
computadores, mesas de jogos

 Câmeras de segurança no saguão e nas
áreas em comum

 Auditório

 Dois ginásios de esportes
 Sala de musculação moderna e Academia

Refeições
 Sala de jantar ampla com duas opções de
refeições quentes, uma vegetariana
 Três deliciosas refeições por dia + lanche à
noite
 Menu rotativo de comida étnica

Prateleiras para livros montadas
acima das escrivaninhas

 Buffet de saladas, buffet de pães e sopas,
variedade de opções de bebidas

Wi-Fi
Porta com fechadura
para o corredor
da hospedagem

Guarda-roupa
compartilhada

 Alergias e dietas especiais podem ser
acomodadas

Janela

Mesas de cabeceira com gaveta e chave
Banheiro privado
com chuveiro

Armazenamento montado na parede
acima das camas

Vou voltar no ano que vem
porque adorei este verão. É
melhor do que ficar no México
assistindo filmes o dia inteiro.
Regina, Mexico

Quarto no Internato

British
Columbia

Vancouver
Island

Vancouver

Pacific
Ocean

Victoria
Washington
State

Você vai melhorar seu inglês.
Você vai passar seus momentos
mais maravilhosos aqui.
Asiyat, Mexico

ISPY

Programas Internacionais de Verão para Jovens (8 a 18)
Datas e Custos

A taxa escolar inclui

 Os programas ISPY duram seis semanas
durante os meses de julho e agosto.

 20 a 25 horas de Programas Intensivos
de inglês (aulas de inglês estruturadas
pela manhã + oficinas da tarde)

 Os participantes podem se inscrever para
programas de duas a seis semanas.
 Taxa de inscrição (CAD): $150.
 Para datas e taxas atuais do programa,
visite o nosso site: www. smus.ca/ispy

Inscrição, Cancelamento
Visite o nosso site: www.smus.ca/ispy

 Excursões acadêmicas semanais /
Atividades noturnas e de final de
semana / Excursões com pernoite no
fim de semana
 Ingressos a todas as atrações
 Hospedagem em nossas residências
no campus

 Certificado do Programa
 Relatório acadêmico do programa
 Avaliação oficial iTEP, relatório de
pontuação oficial iTEP
 Cerimônia de Conclusão do Programa
 Currículos adaptados aos níveis de
interesse e habilidade dos alunos
 Seguro médico completo
 Wifi grátis em todo o campus

 Três refeições por dia, além de um
lanche à noite
 Souvenir do programa SMUS
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