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JOVENS DOS 12 AOS 18 ANOS 

Toronto, com cerca de cinco milhões de habitantes, fica 
localizada nas margens do belo Lago Ontário, e é a maior e 
principal cidade do Canadá. Dinâmica e cosmopolita, 
caracteriza-se por uma fascinante mistura de arquitectura 
moderna e históricos edifícios. 
 
Centro internacional de negócios, finanças, arte, cultura, 
qualidade de vida e segurança, foi considerada em 2015 pelo 
Economist a melhor cidade do mundo para se viver e uma das 
mais seguras de todo o continente americano. 

Este curso internacional de Verão tem lugar na Toronto 
Metropolitan University, localizada no centro da cidade, a 
apenas alguns minutos de “Dundas Square” e de “Eaton 
Centre” e a 40 minutos do aeroporto. Este moderno campus, 
permite aproveitar as suas óptimas instalações ao mesmo 
tempo que oferece fáceis ligações ao centro da cidade. Com 
diversos edifícios localizados a curta distância entre si, a 
universidade possui modernas salas de aula, instalações 
desportivas, como campos de basquetebol, ginásio e piscina 
interior, para além de salas comuns e wi-fi em todo o campus. 
 
O alojamento dos alunos é feito numa das modernas 
residências da universidade que oferece espaçosos 
apartamentos de quatro quartos individuais, com duas casas 
de banho e sala comum a partilhar. No refeitório principal têm 
lugar as refeições principais, em regime de self-service. 
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As aulas de Língua Inglesa são leccionadas em turmas 
multinacionais, compostas no máximo por 16 alunos, num 
total de 15 horas semanais. Um programa de ensino 
equilibrado, com aulas nas manhãs de segunda a sexta-feira, 
procura abranger diversas áreas e melhorar o Inglês falado, 
ouvido e escrito. 
 
Para além das aulas, o Curso de Verão organizado pela Oxford 
International inclui ainda um programa para os tempos livres 
com diversas actividades sociais e culturais. Estão previstos 
jogos e festas ao final do dia, assim como desportos e 
actividades artísticas. Do programa cultural fazem parte 
diversas excursões para visita a vários pontos de interesse da 
cidade, como por exemplo a CN Tower, Legislative Assembly 
of Ontario Tour; Ripley's Aquarium; Eaton’s Centre; High park; 
Chinatown e Kensington Market;  City Hall. Das excursões de 
dia-inteiro farão parte as famosas e impressionantes Cataratas 
do Niágara e as Toronto Islands.  

PREÇO POR PESSOA 4.445€ 

PARTIDA DE GRUPO  -  MÍNIMO 15 PARTICIPANTES 

INFORMAÇÕES E RESERVAS 

Av. Guerra Junqueiro, 28 C 1000-167 Lisboa 

Tel. 21 310 3544 / 45 Fax. 21 310 3549 
info@ciling.pt  www.ciling.pt 

 
Condições gerais de acordo com o nosso website www.ciling.pt – Preços sujeitos a alterações cambiais e disponibilidade de lugares 

 
- Passagem Aérea Lisboa/Toronto/Lisboa 
- Taxas de Aeroporto e de Segurança 
- Transporte do Aeroporto ao colégio e vice-versa 
- 40 Lições de Língua Inglesa 
- 14 Noites de alojamento na Residência da escola 
- Pensão Completa (3 refeições diárias) 
- Programa de Actividades desportivas/sociais/culturais 
- Diploma de aproveitamento escolar 
- Acompanhamento por 01 responsável durante toda a estada 
- Seguro de Viagem 

 

ESTE PROGRAMA INCLUI: 

 

PROGRAMA                                                Educacional | Desportivo | Cultural 
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