
Do dia 9 de janeiro até 23 de fevereiro 
Programas flexíveis: programas semanais, mensais ou de 7 semanas. 

ESL CAMP  2018 
MELHORA DE INGLÊS  E DIVERSÃO  

GARANTIDA NA LINDA MARÍTIMA CANADENSE! 



	

 

PARA QUEM 
O Maritimes Adventure ESL 
Camp é para alunos com idades 
de 11-18 anos que  querem 
melhorar suas habilidades de 
inglês enquanto experimentam 
o inverno emocionante da linda 
costa leste do Canadá.


QUANDO 
Do dia 9 de janeiro até 23 de 
fevereiro, 2018. Programa flexível 
quanto a duração da estadia.


CUSTO  
FLEXÍVEL CONFORME A SUA ESCOLHA 
$ 5,000 para 7 semanas 

$ 3,000 para 4 semanas 

$ 1,600 para 2 semanas


O PROGRAMA INCLUI  
Todos os suprimentos de sala 
de aula, livros, todas as 
atividades, incluindo todos os 
bilhetes para o teleférico do ski, 
alojamento e alimentação em 
nossa famosa e hospitaleira 
casas de família da Sussex (que 
inclui todas as roupas de cama, 
refeições e lanches, e todos os 
transportes), bem como o 
transfer do aeroporto.


COMO SE INSCREVER 
1. Faça a inscrição online 

através do site 
www.sussexchristianschool.ca 


2. Pague o acampamento 
através de depósito direto ou 
cartão de crédito.


3. Você vai receber um e-mail 
de confirmação uma vez que 
a inscrição e pagamento 
foram recebidos. Enviaremos 
uma carta de aceitação oficial 
e todas as informações para 
o visto através de e-mail e 
por correio. 


4. O prazo final para a inscrição 
é dia 1 de dezembro, 2017.


PROGRAMA 
Os alunos que vão ao Maritimes 
Adventure ESL Camp 
aproveitarão muito as aulas de 
inglês, pois são desafiadoras e 
divertidas.

Todas as noites, algumas 
tardes, e finais de semanas 
serão cheios de atividades 
divertidas. Os alunos irão 
aproveitar a paisagem marítima 
linda do inverno


ATIVIDADES 
Esquiar, curling, natação, 
patinação, sliding, tubing e 
compras, além de viagens mais 
longas para as cidades 
marítimas.


BENEFÍCIOS DO 
ACAMPAMENTO 
‣ Garantia de melhora no 

inglês!

‣ Turmas pequenas e atenção 

individualizada!

‣ Pessoal qualificado e 

carinhoso!

‣ Oportunidade de experiência 

na linda costa leste do 
Canadá!


A programação de segunda a sexta será 
da seguinte forma:

 6:45-7:30* - Café da manhã

          8:15 - Aulas na SCS – os intervalos 

já estão pré-agendados 
entre as aulas 


12:40-1:20 - Almoço 

  1:20-3:00 - Aulas na SCS 

 5:00-6:00* - Jantar

*As horas do café da manhã e jantar são 
determinadas pela família que o aluno 
vai se hospedar.

Programação do final de semana é um 
pouco menos agitada e as atividades 
estão enumeradas no calendário.


PARA MAIORES INFORMAÇÕES,  
ENTRE EM CONTATO COM 

Maritimes Adventure ESL Camp 
Mrs. Vicky Lee, Diretor do Programa Endereço: 

45 Chapman Drive • Sussex, NB E4E 1M4   
Escritório Canadense (506) 433-4005  

CELULAR (506) 567-9538 
E-MAIL vlee@sussexchristianschool.ca  

WEBSITE www.sussexchristianschool.ca


PROGRAMAÇÃO DIÁRIA 

EVENTOS/ATIVIDADES 
Os alunos vão participar de uma 
variedade das seguintes eventos / 
atividades emocionantes e divertidas. 
Alguns dos eventos / atividades poderão 
variar conforme o clima:

‣ Sussex, NB - Poley Montanha - Dias 

longos para esquiar com aulas e 
equipamentos.


‣ Sussex Civic Center - Natação & 
esportes aquáticos.


‣ Acampamento Hampton - Teen 
Retreat que inclui sliding e patinação 
com muitos adolescentes 
canadenses.


‣ Sussex Curling Club: Experimente um 
dos esportes favoritos do Canadá e 
aprenda a arte do curling.


‣ Canadá Hour: Você vai aprender a 
cultura cotidiana canadense.


‣ Tour na Universidade número # 1 de 
graduação do Canadá - Mount Allison 
University.


‣ Fredericton, NB – Tour na capital de 
New Brunswick.


‣ As atividades também incluem 
passeios adicionais a universidades, 
compras e jogos de hóquei.


O Maritimes Adventure ESL 
Camp é oferecido pela 

Sussex Christian School.

www.sussexchristianschool.ca

http://www.sussexchristianschool.ca
http://www.sussexchristianschool.ca

