


Canadá 
Pronto para boas 
surpresas e grandes 
emoções? Prepare-se 
então para conhecer 
um dos melhores 
países para morar, 
estudar e passear!  



Toronto 
 A maior cidade 
canadense literalmente faz 
jus ao nome, que significa 
“lugar de encontro”. Povos 
de todas as partes do mundo 
convivem em harmonia no 
principal polo econômico e 
cultural do país. Os 
imigrantes são quase a 
metade da população de 
aproximadamente 2,5 
milhões de habitantes. 
 
 



Curiosidades 

1. Toronto tem em média 301 dias de sol 
mensurável. Dezembro tem a menor média de 
dias com sol – apenas 19, enquanto julho e 
agosto têm em média 30 dias. 

2. O esporte mais popular da cidade é o hockey e o time principal de Toronto é o 
Toronto Maple Leafs. Eles não ganham um campeonato (chamado Copa Stanley) desde 
1967 (há quase 50 anos). E apesar de ser consistentemente um dos piores times da liga 
eles têm uma base de fãs leais e os bilhetes para os jogos são sempre muito caros e 
quase sempre esgotados. 

3. PATH é o maior sistema de pedestre subterrâneo na América do Norte (ou como 
chamamos cidade subterrânea). Ele conecta-se com 1200 lojas e restaurantes, 50 torres 
de escritórios, 20 estacionamentos, 5 estações de metrô e um terminal ferroviário ao 
longo de seus 28 km de comprimento.  



Curiosidades: Path 



Transporte 

O sistema de transporte local – o 3º mais movimentado da 
América do Norte (atrás de Nova Iorque e Cidade do México –, é 
muito prático e cobre toda a cidade. 
Existem mais de 400 linhas de ônibus e 12 linhas de bondes que 
servem a população durante o dia todo. A rede de metrô, por 
sua vez, possui quatro linhas diferentes, totalizando 70 km de 
extensão e 80 estações, que costumam fechar às 2 horas da 
madruga. 



A sua escola 

• Fundado em 1969; 
• Centro de Idiomas Hansa é uma das maiores e mais respeitadas escolas de 

idiomas do Canadá; 
• Oferece uma enorme variedade de cursos; 
• horários flexíveis;  
• Nível  iniciante ao mais avançado; 
• Métodos de ensino em áudio, vídeo e multimídia; 
• Você será encaminhado para as turmas mais adequadas às suas necessidades; 
• A Hansa Toronto conta com dois campus, um campus para alunos com 

conhecimento mais avançados; 
• Outro campus para alunos iniciantes e intermediários, onde também ficam 

alunos menores de 16 anos. 
• Não há necessidade de utilizar transporte público,  é possível ir a pé de um 

campus para o outro. 
 



Passeios: Ripley's Aquarium of Canada  

O Ripley's Aquarium 
of Canada é um 
aquário de médio 
porte, onde você terá 
a oportunidade de 
ver de perto diversos 
animais marinhos, 
como tubarões, 
peixes, tartarugas, 
moluscos e outros.  



Passeios: Casa Loma 

Essa mansão 
romântica no topo 
da colina é um 
verdadeiro marco 
de Toronto, com 
seu interior clássico 
que já apareceu em 
vários filmes de 
grande audiência. 



Passeios: Wonderland 

O destaque deste 
parque de 
diversões é a pista 
super rápida 
Leviathan, mas há 
outras 15 
montanhas-russas 
e mais de 200 
atrações para 
explorar. 



Passeios: Toronto Zoo 

Visite o maior 
parque de 
animais do 
Canadá e veja 
criaturas da 
terra e do mar 
do mundo 
inteiro nos sete 
habitats 
geográficos do 
zoológico 



Passeios: CN Tower 

Pegue o elevador 
para os pontos de 
observação desse 
grande símbolo de 
Toronto e aprecie a 
vista até as 
Cataratas do 
Niágara ou faça 
uma refeição em 
alto estilo. 



Passeios: Niágara Falls 

Localizada a 130 
km de 
Toronto, Niagara 
Falls é uma 
cidadezinha à 
beira do rio bem 
entre os enormes 
lagos Erie e 
Ontario. 



Passeios: Montreal, Quebec, Ottawa 



Grupos anteriores IEI 



O programa 
• Curso de inglês geral durante 04 semanas, 25 horas aulas por semana pela manhã e parte da tarde, 

de segunda a sexta feira; 
• Hospedagem por 04 semanas em casas de famílias, em quartos individuais ou duplos, com café da 

manhã e jantar incluso.  
• Custos com viagem Niagara Falls, Ottawa, Quebec e Montreal e Wonderland, incluindo passeios 

guiados. 
• Passagens de transporte público dentro de Toronto; 
• Visto Canadense; 
• Seguro Saúde com cobertura de USD 35.000,00; 
• Entradas na CN tower, Ripley's Aquarium of Canada, Casa Loma, Toronto Zoo ou Ontário Science; 
• Cartão de débito internacional; 
• Chip com internet ilimitada; 
• Assessoria antes, durante e depois da viagem; 
• Central emergencial disponível 24h/dia e pode ser contatada por telefone, e-mail, ou WhatsApp. 
• Traslado na chegada e retorno ao aeroporto. 
• Acompanhamento no embarque e desembarque em Porto Alegre pela Estudar no Exterior; 
• Material didático e certificado de participação no curso; 
• Seguro saúde e de viagem; 
• Um professor irá acompanhar o grupo em toda viagem. 



Diferenciais do intercâmbio 

+Aceleração no processo de 
aprendizagem; 

+Interação com pessoas de todo o 
mundo; 

+Diferenciação no mercado competitivo; 

+Enriquecimento no currículo; 

+Crescimento cultural; 

+Fazer novos contatos/ amizades; 

+Amadurecimento pessoal; 

 



www.estudarnoexterior.com.br 


