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NOSSA ESCOLA
}	A Escola Internacional de Línguas do YMCA, situada no centro de Montreal,  
 fundada em 1965, faz parte da organização internacional dos YMCA, que  
 possui instalações em 120 países.

}	Temos 27 salas de aula bem iluminadas, 2 laboratórios de fonética  
 informatizados, um salão recreativo para os estudantes e acesso ao Wi-Fi.

}	A idade mínima dos nossos alunos é de 18 anos. A idade média é entre  
 25 e 29 anos.

}	Somos membros da ALTO (Association of Language Travel Organization),  
 da WYSE (World Youth Student and Educational Travel Confederation), 
 Imagine Education au/in Canada e da LC (Langues Canada).

}	Um centro esportivo que comporta equipamentos modernos e de tecnologia  
 avançada, dispostos em 3 andares e localizado no mesmo prédio onde os  
 cursos acontecem. 

}	O ACESSO GRATUITO AO CEnTRO ESpORTIvO é oferecido aos alunos 
 inscritos nos programas intensivos e semi-intensivos.

(HORÁRIO InTEGRAL) – DE 2A A 6A FEIRA – 4 semanas/1 sessão = 1 nível

      PROgRAMA InTEnSIvO 

InGLÊS 

8 níveis

de 09:00 às 12:00 hs
COnvERSAçãO E GRAmÁTICA

Uma das 8 opções abaixo poderá ser escolhida  
para o curso da tarde:

de 13:00 às 15:30 hs 
	 •	 Conversação
	 •	 ou	Expressão criativa
	 •	 ou	Pronúncia
	 •	 ou	Reading & Writing Made Easy
	 •	 ou	Curso preparatório para o TOEFL iBT 
  (Test of English as a Foreign Language)
	 •	 ou	Curso preparatório para o IELTS 
	 •		ou	Inglês	de	negócios 
  
Teste TOEIC: As datas de teste estão disponíveis  
no nosso site.

de 15:45 às 17:45 hs
	 •	 ou	English @ Work

de 15:30 às 17:00 hs  
 Exercícios de prática no laboratório de fonética.

Acesso gratuito ao nosso centro esportivo 
7 dias por semana

FRAnCÊS 

9 níveis

de 08:30 às 11:30 hs 
COnvERSAçãO E GRAmÁTICA

Uma das 7 opções abaixo poderá ser escolhida 
para o curso da tarde:

de 12:30 às 15:00 hs
	 •	 Conversação
	 •		ou	Leitura	e	escrita
	 •		ou	Francês	escrito	1-2
	 •		ou	Francês	de	negócios
	 •	 ou	Cultura,	Mídias	e	Sociedade	1	-	2
	 •	 ou	Curso	preparatório	para	o	TFI
  (Test de français international)
	 •	 ou	Curso	preparatório	para	o	TCFQ	B2
  (Test de connaissance du français)
  
Teste TFI: As datas de teste estão disponíveis  
no nosso site.

de 15:30 às 17:00 hs
 Exercícios de prática no laboratório de fonética.

Acesso gratuito ao nosso centro esportivo 
7 dias por semana

NOSSos prOgrAMaS 
InGLÊS - FRAnCÊS

NOSSA MISsAO 
A Escola Internacional de Línguas do YMCA, localizada em Montreal, é um 

local de aprendizado que oferece, através da sua qualidade de ensino, 

um ambiente que contribui para o crescimento individual e comunitário, 

encorajando o intercâmbio cultural.

~

NOTA: Uma taxa (única e não reembolsável) de administração será aplicada aos alunos estrangeiros para TODOS os cursos relacionados acima. 



NOSSos CURSOS  
•		 As sessões diurnas começam a cada 4 semanas.

•	 O programa para adultos é oferecido o ano todo.
•	 Cursos	em	grupo	(máximo	15	estudantes)	ou	aulas		 	
 particulares. 
•	 Professores	diplomados	e	qualificados	que	lecionam	 
 em sua língua nativa.
•	 O	material	não	está	incluído	no	valor	da	matrícula.	
•	 Somos	o	centro	oficial	do	TOEIC	(Teste	de	Inglês	 
 para Comunicação Internacional) e do TFI (Teste  
	 de	Francês	Internacional)	em	Montreal.

ATIVIDaDEs
•	 Atividades organizadas regularmente pela escola  
	 (visitas,	coquetéis	de	fim	de	tarde,	festivais,	cinemas...)
•	 Excursões	nos	finais	de	semana	para	Nova	York,	Toronto	 
	 ou	para	a	cidade	histórica	de	Quebec. 

NOSSo CENTRO ESpoRTIVO 
Todos os alunos matriculados nos nossos cursos de 
línguas,	de	15	ou	mais	horas	por	semana,	têm	acesso 
gratuito ao nosso centro esportivo que possui: 
•	 uma	ampla	seleção	de	aulas	de	ginástica	em	grupo	 
 (aeróbica, ginástica localizada, step, hidroginástica,  
 ioga, danças variadas, spinning e muito mais!),
•		um	espaço	totalmente	equipado	com	aparelhos	 
 de musculação e cardiovasculares, circuito de  
 pesos livres,
•	 uma	piscina	de	25	metros,
•	 uma	pista	interna	de	corrida	de	125	metros,
•	 um	ginásio	poliesportivo,
•	 quatro	quadras	de	squash,
•	 uma	jacuzzi,
•	 vestiários	com	 
 armários e sauna.

CURSos DE VEraO PaRA 
CRIANÇAs E aDOLESCENTES
(9-17 ANOS)
•	 Curso de idiomas de verão oferecido por duas sessões  
	 (julho	e	agosto)	de	imersão	em	inglês	e	francês	no	 
 centro de Montreal.
•	 Campo	linguístico	no	acampamento	rústico	Kanawana	 
	 oferecido	por	3	sessões	(julho	e	agosto)	em	inglês	 
 somente, à 45 minutos de Montreal. 

ALOJAMENTO
A nossa escola dispõe de 3 tipos de alojamento:
•	 Em	casas	de	famílias	canadenses,	que	falam	inglês	 
	 ou	francês,	e	que	estão	localizadas	a,	no	máximo,	 
 45 minutos da escola.
•	 Em	residência.
•	 Em	apartamento	compartilhado.Para obter mais  

detalhes escreva para:
 info@ymcalanguages.ca
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PROgRAMME 
SEmI-InTEnSIvO  

PROgRAMA 
EnRIQUECIDO  

DE 2A A 6A FEIRA – 15hs/semana 
4 semanas/1 sessão = 1 nível

DE 2A A 6A FEIRA – 10hs/semana 
4 semanas/1 sessão = 1 nível

InGLÊS  

8 níveis

de 09:00 às 12:00 hs
COnvERSAçãO E GRAmÁTICA

Acesso gratuito ao nosso centro esportivo 
7 dias por semana

FRAnCÊS 

9 níveis

de 08:30 às 11:30 hs  
COnvERSAçãO E GRAmÁTICA

Acesso gratuito ao nosso centro esportivo 
7 dias por semana

NOTA: Uma taxa (única e não reembolsável) de administração será aplicada aos alunos estrangeiros para TODOS os cursos relacionados acima. 

InGLÊS 

de 2ª a 5ª de 13:00 às 15:30 hs
	 •	 Conversação 
	 •	 ou	Expressão criativa
	 •	 ou	Pronúncia
	 •		 ou	Reading & Writing Made Easy 
	 •	 ou	Curso preparatório para o TOEFL iBT 
 •		 ou	Curso preparatório para o IELTS 
   (International English Language  
   Testing System) 
 •			ou	Inglês	de	negócios

de 2ª a 6ª de 15:45 às 17:45 hs
	 •	 ou	English	@	Work

FRAnCÊS

de 2ª a 5ª de 12:30 às 15:00 hs
	 •		Conversação
	 •		 ou	Leitura e escrita
	 •		 ou	Francês	escrito	1-2
	 •		 ou	Francês	de	negócios
	 •		 ou	Cultura,	Mídias	e	Sociedade	1-2
	 •		 ou	Curso preparatório para o TFI 
   (Test de français international) 
   (As datas de teste estão disponíveis  
   no nosso site.) 
	 •		 ou	Curso	preparatório	para	o	TCFQ	B2
   (Test de connaissance du français)

~



CALEnDÁRIO: 
As sessões tem início a cada 4 semanas. Não 
haverá	aula	em	feriados	nacionais	oficiais.	 
Não haverá aulas durante as férias de Natal e 
Ano Novo. Favor consultar nosso site para ter 
acesso	ao	calendário	oficial.

CURSOS nOTURnOS:  
Também	oferecemos	cursos	de	inglês,	francês,	
espanhol,	italiano,	português,	mandarim,	
alemão,	japonês	e	árabe	moderno.

SERvIçOS OpCIOnAIS: 
Oferecemos 3 tipos de acomodações.

Para maiores  
informações, favor 

consultar nosso site: 
ymcalanguages.ca 

1. Homestay 
 Vivência	em	família	canadense;	quarto	 
	 individual;	opção	de	incluir	as	refeições. 

2. Residência 
 Quarto	individual;	banheiro	 
 compartilhado.

3. Apartamento compartilhado
	 Quarto	individual;	banheiro	 
	 compartilhado;	opção	de	incluir	 
 as refeições.

Seguro de saúde (obrigatório)

Traslado do aeroporto (disponível se 
necessário)

Rua Stanley, 1440, 5° andar.
Montreal	(Quebec)	Canadá		H3A	1P7
Tel.: + 1 514 849-8393 ramal 1400
Fax: + 1 514 849-5026
info@ymcalanguages.ca
ymcalanguages.ca

MOntrEal 
Montreal é uma cidade segura, dinâmica 
e empolgante. Nossa metrópole é conhecida
por	ser	multicultural	e	bilíngüe.	Você	 
encontrará cinemas, jornais, canais de  
televisão	e	estações	de	rádio	tanto	em	francês	
como	em	inglês.	O	lado	multicultural	de	 
Montreal está presente nas artes, na  
arquitetura, nas línguas, na gastronomia,  
nos festivais, nos parques e nas inúmeras  
atividades que possui. 
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