
11 de janeiro a 7 de fevereiro

A Cornerstone Academic College é uma escola especializada no ensino de Inglês como segunda língua, de alto padrão acadêmico. 
Nossos alunos aprendem o idioma para a vida diária e também para o ambiente de trabalho, mesmo que estejam no nível iniciante.
A escola está localizada no coração de Toronto, próxima a centros comerciais, gastrômicos, de turismo e lazer. 
O campus principal tem acesso a túnel de ligação com a estação do metrô, e sistema subterrâneo de comércio, tudo muito 
conveniente para o Inverno canadense. Conhecer Toronto no Inverno e estudar na Cornerstone são experiências fascinantes!

• 4 semanas de aulas de Inglês intensivo 
  (28hs semanais);
• Material didático, livro e mochila da Global Mission 
  Intercâmbios;
• Taxas de Inscrição e Acomodação;
• Traslado de chegada e saída no aeroporto;
• Viagem a Niagara Falls;

• Visita à CN Tower;
• Dia de esqui no Blue Mountain Ski Resort;
• Acomodação em Homestay com café da
  manhã e jantar ou Residência sem refeições;
• Seguro-saúde (feito pela Global Mission com a Ingle);
• Visita à Universidade de Toronto,  Assembléia 
  Legislativa de Ontário e Prefeitura de Toronto.

• Passagem aérea: US$1.091 + taxas 
saindo e retornando a Guarulhos (sujeito 
a alteração). Participantes de outros esta-
dos poderão agregar o trecho doméstico 
com acréscimo no valor do bilhete.
• Visto: R$350 (sujeito a alteração).

1 - Homestay (2 refeições): CAD$ 2.090
Quarto individual em casa de família com café da manhã e jantar incluídos. 

2 - Residência Universitária padrão: CAD$ 1.990
Quarto individual em dormitório universitário, sem refeições.*

* Acomodação em Residência Universitária de acordo com disponibilidade.

Cornerstone Academic College - Pacote de Inverno para estudantes da Rede Metodista
Entre em contato para maiores informações:

Toronto     inverno 2014

Rede Metodista
Global Mission
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