
 

 
Prezados Senhores (as), 
 
É com muito entusiasmo que apresentamos nosso programa de Intercâmbio Cultural           
de Inglês Intensivo em parceria com o conceituado Valencia Community College em            
Orlando, Flórida. 
Para atingir esse feito firmamos um convênio direto com a instituição Valencia            
College, e nos unimos a English Connection , experiente empresa de intercâmbio e de             
ensino da língua Inglesa avançada e que tem parceira nas áreas científicas das             
universidades UEMS e UFGD. 

Sobre Valencia College 

Valencia foi nomeada a melhor faculdade de dois anos nos Estados Unidos e             
vencedora do Prêmio 2012 Aspen de Excelência dos Community Colleges. Tem uma das            
mais altas taxas de graduação no país e oferece transferência garantida a uma             
universidade de graduação de quatro anos do estado da Flórida, incluindo a University             
of Central Flórida-(UCF). 
 
Sendo seu objetivo a transferência para uma universidade de graduação com cursos de             
quatro anos, ou simplesmente melhorar o seu Inglês, Valencia tem a solução exata             
para você. Com mais de 100 programas de graduação à escolher e um Programa             
Intensivo de Inglês, o Valencia irá lhe fornecer uma excelente experiência educacional.            
Sua equipe de serviços ao estudante internacional irá lhe aconselhar em todas as suas              
necessidades como: oficinas, programação de oportunidades e introdução a novos          
amigos e etnias.  
 

 



 

Programa Inglês Intensivo 

Valencia College e English Connection oferecem um Programa Intensivo de Inglês para            
alunos com idades acima de 10 anos. Aceitamos alunos de todos os níveis de              
linguagem, do iniciante ao avançado. Os estudantes interessados em graduação e que            
precisam melhorar seu Inglês podem começar com o Programa Intensivo e em            
seguida, transferir-se para um programa de graduação. O programa é credenciado pela            
Comissão de Língua Inglesa, o (CEA), que é reconhecido pela Secretaria de Educação             
dos EUA como uma agência nacional de credenciamento para programas de inglês e             
instituições de ensino superior. 

Benefícios do Programa 

● Excelente localização no centro da Flórida com temperatura amena (tropical). 

● Os alunos podem estudar com um visto de turista ou estudante, dependendo            

do seu objetivo educacional. 

● Estudantes de todos os níveis de competência linguística são aceitos. 

● Ritmo acelerado de aprendizagem personalizado. 

● População estudantil diversificada de mais de 50 países. 

● Assistência e aconselhamento na transferência para um programa de         

graduação no próprio Valencia ou para outras instituições de ensino. 

● Graduados universitários com notas AA (nota 10 e acima) oriundos do Valencia            

terão garantidas, com ótimas chances de bolsas de estudos, sua aceitação em            

qualquer uma das onze universidades estaduais  da Flórida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://valenciacollege.edu/aadegrees/Transfer.cfm


 

O Programa 

PERÍODO INÍCIO TÉRMINO CARGA HORÁRIA 
19 Dias 03.01.2019 22.01.2019 48 Horas/Aula 
19 DIAS  04.07.2019 23.07.2019 48 Horas/Aula 

 
● Aulas diárias (seg./sex.) de 4 horas em aulas presenciais e 2 horas de tarefas. 

● Dois horários de aulas presenciais: 

➢ Aulas diárias das 09:00 as 13:00; 

 

● OBS: Estes horários poderão ser modificados, dependendo de sua         

avaliação/balizamento e alocação no Módulo de aprendizagem. 

● As tarefas são feitas em casa, após as refeições:  

➢ Almoço  

● Todos os alunos são avaliados antes e depois dos cursos/níveis. 

● Todos os alunos receberão certificado/balizamento de conclusão juntamente 

com seu grau de conhecimento adquirido. 

● Os certificados são equivalentes à certificação do TOEFL pelas Universidades 

nos EUA. 

 
❖ OPCIONAIS A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS – Inclusos. 

➢ Laboratório chamado “Cyber Lab ”. Durante horários específicos na semana,         

aonde o aluno tem a oportunidade de praticar um pouco mais as áreas que              

estão tendo maior dificuldade.  É disponibilizado um professor na sala de           

computação, e durante esses horários o professor pode auxiliar os alunos com            

exercícios específicos.  

● Quarta-feira:      11:00 – 1:00pm ou         1:30 – 3:30pm 

● Quinta-feira:      11:00 – 1:00pm ou         1:30 – 3:30pm 

➢ Convesation Hour: É oferecido, também, um horário destinado a pratica de           

conversação somente em inglês, durante esses horários é disponibilizado um          

professor para encorajar e ajudar os alunos a praticarem a conversação um            

com o outro.  

●  Terças e Quintas: 1pm a 2pm  

As Acomodações 

● Casas variando de 7 a 14 quartos, dependendo da quantidade de alunos no             

grupo (mínimo 10 máximo 20 e 3 a 4 monitores); 

● As casas e quartos são equipados com; 

➢ Piscina; 



 

➢ Salão de jogos; 

➢ Cozinha totalmente equipada com todos os eletrodomésticos; 

➢ Internet/ Telefone / TV a cabo; 

➢ Ar condicionado central. 

● Condomínio Fechado: 
➢ Segurança 24/7; 

➢ Piscina Olímpica; 

➢ Conveniência; 

➢ Restaurante; 

➢ Sala de Ginástica. 

Transporte e Traslado 

➢ Van a disposição 24hs; 

➢ Traslado: Aeroporto – Casa – Aeroporto; 

➢ Traslado: Casa – Escola – Casa; 

➢ Traslados in/out - parques temáticos, shoppings e etc. 

Seguro 

➢ Assistência Viagem saúde e vida, cobertura total. 

Aéreo  - Não incluso no pacote. 

➢ Ida e volta – BRASIL / ESTADOS UNIDOS / BRASIL; 

Alimentação 

➢ Café da Manhã, Almoço e Jantar (lanche); 

➢ Snacks (Lanches); Frutas, sucos, bolos, biscoitos, pães e frios, 24/7; 

➢ As demais refeições por conta do Aluno. 

Entretenimento 

➢ Haverá um calendário de fins de semana (sex. à noite/sab. até as 00:00 e 

dom até as 20:00hs).  

➢ Todas as despesas envolvendo custos de parques temáticos, shows, 

shoppings, etc., correrão por conta do aluno. 



 

Segurança 

➢ Monitores 24/7, na casa, nas saídas para parques, shoppings, shows, etc. 

➢ Nenhum Grupo sairá desacompanhado de pelo menos um adulto. 

➢ Comunicação entre coordenadores e monitores, 24/7. 

➢ Comunicação via Whats - Grupo (Tempo Real), exclusivo para os pais. 

Escopo do Objetivo Disciplinar: 

➢ O objetivo do projeto busca além de desenvolver novos conhecimentos          

de inglês de forma intensiva (48 horas/aula), o preparo e o aprendizado            

dos participantes, no que diz respeito à disciplina e conduta em outra            

cultura, além da convivência com outras etnias. 

➢ As responsabilidades individuais são: 

▪ Fazer sua cama diariamente; 

▪ Lavar a louça de uso próprio; 

▪ Lavar sua própria roupa, respeitando sua escala; 

▪ Participação nas palestras sobre:  

● História dos EUA e de seu desenvolvimento sócio 

econômico no século XX E XXI; 

● Leis e hábitos de outras culturas; 

● Convivência com outras etnias. 
● Leis, convivência e Cultura Americana;  
● Entendendo as leis de outros países; 
● Entendendo convivência com outras etnias. 

 
                 Para Adolescentes: 
____________________________________________________________________ 
Acreditamos que na idade de 10 a 17 anos, os adolescentes começam a ser              
introduzidos na vida adulta e um programa de intercâmbio que trabalha           
responsabilidades e disciplinas de uma forma mais leve, pode ajudá-los a entender os             
próximos anos, à medida que vão se emancipando longe dos olhos dos pais.             
Responsabilidade, disciplina e regras, são os pilares para educação de bases sólidas e é              
exatamente isso que buscamos neste programa, conscientizando-os de forma aprazível          
em ambiente familiar/acadêmico.  
 
Queremos que entendam que em caso de estudarem em outras regiões do mundo ou              
mesmo longe de casa e do berço da família, tenham uma noção precisa das              
responsabilidades e das obrigações para consigo mesmo. 
 
 



 

Tarifas e Forma de Pagamento 

ORÇAMENTO/ESTIMATIVA – BASE 

Mínimo 15 Alunos 

Valores apenas COTADOS e nada Reservados, sujeitos à alteração e disponibilidade. 

Preço sem aéreo – Em US$ 

CURSOS 
Somente 
INGLÊS 

Inglês + 
Robótica 

Inglês + 
Futebol 

Inglês + 
Liderança 

Intercâmbio 
Inteligente 
jan 2019 

4.800,00 5.280,00 5.095,00 6.025,00 

Intercâmbio 
Inteligente 

jul 2019 
5.500,00 5.980,00 5.795,00 6.725,00 

 

Incluso no Pacote SEM Aéreo: 
● Hospedagem nos períodos citados para o calendário 2019. 

● Transfer AEROPORTO / CASA / AEROPORTO. 

● Matrícula no Vallencia College com as avaliações necessárias para ingresso na           

turma de acordo com o nível de cada aluno, material e Certificado ao final do               

curso. 

● Alimentação: Café da Manhã / Almoço e Jantar (O jantar é servido em lanches /               

cozinha aberta na casa). 

● Transfer CASA / UNIVERSIDADE / CASA. 

● Transfer para todos os lugares a serem visitados. 

● Visita ao Kennedy Space Center - NASA.- Unidade Cabo Canaveral - Programa            

Astronaut Training Experience. 

● 03 a 04 Monitores acompanhando o grupo. 

● Assistência Saúde para o período da viagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA DE PAGAMENTO: 



 

Entrada de 20% e o restante em até 09 Vezes – Cartão de Crédito. 
 

OBSERVAÇÃO: 

O SITE www.englishconnection2012.com.br oferece várias informações sobre o        

programa, inclusive com um pequeno vídeo na ABA – PROGRAMAS. Por favor consulte. 

Agradeço a atenção e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. 

 

Aglaé Vasconcellos                                  Heron Milan 
  aglae@zenithtur.com.br                                                        heron@zenithtur.com.br   
  Fone: (67) 3028-3070 – 98103-1750                                    Fone: (67) 3028-3070 – 98113-1616 

 Whats: (67) 99266-0693                                                      Whats: (67) 98113-1616 

 
 
 

ENGLISH PLUS – PROGRAMAS PARA JANEIRO / 2019 

Valencia College orgulha-se de apresentar os novos programas de inglês PLUS,           
programados para Janeiro / 2019. 
Estes programas inovadores são projetados para atender às novas demandas de           
estudantes internacionais, combinando os excepcionais programas de inglês, com         
novos e excitantes cursos em alta demanda.  
 
Os programas do English PLUS são: 
• Inglês PLUS Robótica. 
• Inglês PLUS R9 Soccer. 
• Inglês PLUS Liderança Criativa. 
 

ENGLISH PLUS ROBOTICS PROGRAM 
O novo programa de inglês PLUS Robotics de curta duração do Valencia College reúne              
dois tópicos, a robótica e aprendizado de inglês, que estão em alta demanda entre              
alunos e pais. O programa permite aos participantes a oportunidade de melhorar suas             
habilidades de inglês através de aulas intensivas e experimentar o aprendizado prático            
para ampliar sua compreensão sobre ciência, tecnologia, engenharia e matemática,          
através de uma série de oficinas de robótica. 
 
Destaques do programa incluem: 
• Workshops de robótica empolgantes onde os alunos irão construir, programar e 
resolver desafios científicos com robôs. 
• Aprendizagem inovadora de idiomas que incorpora os cursos de inglês 
personalizados de Valência ao mundo real. 
 
Uso da linguagem: 

http://www.englishconnection2012.com.br/


 

• Currículo desenvolvido para desenvolver a paixão e as habilidades do aluno em 
tópicos importantes para o futuro, como robótica, codificação / programação, 
resolução de problemas, investigação científica, trabalho em equipe e Engenharia. 
 
Nossa abordagem para envolver os alunos: 

● Aprenda a cultura inglesa e americana do mundo real. 
● Melhore sua fluência, pronúncia e precisão gramatical. 
● Todos os instrutores são altamente qualificados e ganharam um 

mestrado em TESOL. 
● Os instrutores falam apenas inglês na sala de aula em todos os 

níveis de instrução. 
 
 
Sobre Robótica com Lego Mindstorm: 

● Os alunos aprenderão e explorarão as características essenciais dos robôs ao           
projetar, programar, controlar, explorar os desafios do mundo real e investigar           
possíveis soluções.  

 
● Os alunos mergulharão no mundo da robótica e entenderão como a tecnologia            

está possibilitando a próxima onda de inovadores e empreendedores. Os          
workshops incluirão missões de construção e programação. 

OBS: Ferramentas de programação estão incluídas.  
 
 
Os objetivos de aprendizagem incluem: 
• Aplicação de princípios básicos do STEM para programar e controlar um robô             
totalmente funcional. 
•. Implementar o processo de projeto de engenharia à medida que eles projetam,             
constroem, testam e melhoram a robótica. 
 
Funções: 
Os alunos aprenderão programação e construirão um robô usando o kit Lego            
Mindstorm. 
OBS: Os alunos não poderão manter os kits de robótica que usam. 
 
OBS:  O Curso de Robótica é realizado no CAMPUS DO VALENCIA COLLEGE. 
 
Valor adicional ao Pacote: US$ 500,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGLISH PLUS R9 SOCCER 



 

O novo programa de curta duração do English College PLUS R9 Soccer Academy, do              
Valencia College, reúne seu esporte favorito, futebol e aprendizado de inglês. Esta é             
uma oportunidade incrível para os estudantes desenvolverem seus corpos enquanto          
crescem suas mentes.  
Estamos muito felizes em trabalhar com a academia de futebol R9, pelo famoso             
jogador internacional brasileiro, Ronaldo, para que possamos ter certeza de que o            
treinamento na sala de aula e no campo será de primeira qualidade. 
 
Destaques do programa incluem: 
• Treinos diários que combinam ética, atitude, confiança e técnicas de futebol. 
• Aprendizagem inovadora de idiomas que incorpora os cursos de inglês           
personalizados de Valência e o mundo real. 
 
Uso da linguagem: 
• Projetado para desenvolver a paixão e as habilidades do aluno, ensinando-os a             
compreender o jogo de futebol em suas muitas fases. 
• As oficinas procurarão desenvolver inteligência técnica, tática, física e emocional           
(EQ). 
• Treino de futebol especialista para desenvolver a capacidade de se adaptar a             
diferentes estilos de jogo, usar diferentes táticas e entender organizações estruturais e            
funcionais de equipes e jogos. 
 
Nossa abordagem para envolver os alunos: 

● Aprenda a cultura inglesa e americana do mundo real. 
● Melhore sua fluência, pronúncia e precisão gramatical. 
● Todos os instrutores são altamente qualificados e ganharam um         

mestrado em TESOL. 
● Os instrutores falam apenas inglês na sala de aula em todos os            

níveis de instrução R9 Soccer Academy - Treino de futebol. 
 

A Ronaldo Academy foi criada com a missão de espalhar pelo mundo o fenomenal jogo 
estilo que fez de Ronaldo um dos jogadores mais importantes da história do futebol. 
 
Metodologia: 
A metodologia da Academia Ronaldo foi concebida com o objetivo maior de utilizar a              
prática de futebol para o desenvolvimento, cultural e educação de crianças e jovens.             
Além de construir atletas, eles buscam desenvolver estudantes em vários aspectos da            
vida. 
 
 
 
Vestuário necessário: 
Os alunos receberão uma camisa R9 para jogar e manter. Durante as sessões, os 
alunos serão obrigados a usar o Camisa R9, calções e calçado de futebol de interior ou 
exterior (preferível). Camisas adicionais disponíveis para compra. 
 
 

OBS:  
O futebol é realizado fora do campus, dentro da Academia de Futebol R9.  



 

 
Valor adicional ao Pacote: US$ 350,00. 
 

ENGLISH PLUS CREATIVE LEADERSHIP 
Edição Juvenil  - (12 - 15 anos). 
Edição da faculdade (16 anos - mais velho) 
 
Para o programa English PLUS Creative Leadership, o Valencia College fez parceria com             
duas empresas que são bem conhecidos por sua inovação e excelência nos negócios,             
Disney e Universal Studios, para criar um curso que reúne quatro tópicos cada vez mais               
importantes: negócios, trabalho em equipe, liderança e Aprendendo inglês.  
O programa permite aos participantes a oportunidade de melhorar suas habilidades na            
língua inglesa através de aulas intensivas de inglês e experiência em aprendizado            
prático para aumentar sua compreensão sobre práticas empresariais americanas e          
habilidades de liderança com sessões especiais fornecidas pela Disney e pela Universal            
Estúdios. 
 
Um aspecto especial deste programa é que ele tem duas edições de cursos, cada uma               
projetada para atrair diferentes grupos etários (Juventude e Faculdade). 
 
Destaques do programa incluem: 
• oportunidade única para aprendizagem colaborativa e exploração de ideias          
inovadoras com a Disney, Universal e outros líderes na área de Orlando. 
• Aprendizagem inovadora de idiomas que incorpora os cursos de inglês           
personalizados de Valência e o mundo real. 
 
Uso da linguagem 
• Currículo desenvolvido para desenvolver a paixão e as habilidades do aluno em 
tópicos importantes, como: Trabalho em Equipe, Gestão Empresarial, Estratégia e 
Inovação, Empreendedorismo e Liderança. 
 
 
 
Nossa abordagem para envolver os alunos: 

● Aprenda a cultura inglesa e americana do mundo real. 
● Todos os instrutores são altamente qualificados e ganharam 

um mestrado em TESOL. 
● Os instrutores falam apenas inglês na sala de aula em todos 

os níveis de instrução, Workshops de Negócios e Liderança. 
 
 
A finalidade das sessões de aprendizagem, cursos e visitas é dar aos participantes uma              
exposição internacional para melhores práticas de negócios, auto-exploração e uma          
visão aprofundada de prósperos modelos de negócios em nossa cidade. 
Além disso, o programa também inclui visitas externas a empresas na área de Orlando              
/ Kissimmee e dois dias de cursos ministrados no Walt Disney World e Universal              
Studios. 
 



 

Os certificados de conclusão serão entregues a cada participante no final do programa. 
 
Curso de Técnicas do Trabalho em Equipe da Disney: 
Este programa se concentrará no trabalho em equipe e na comunicação. É tudo uma              
questão de responsabilidade individual para as escolhas que fazemos. Este programa           
incluirá um orador convidado da Disney Leader, que apresentará estratégias para           
desenvolver e manter equipes de alto desempenho. Este programa também incluirá           
uma emocionante desafio estratégico. 
1 Dia - Parque Único + Curso Incluído 
 
Pontos-chave de aprendizagem 
• Compreender a necessidade de construir um consenso em equipe e a            
responsabilidade individual dos alunos como um membro da equipe. 
• Ser capaz de articular o valor de encorajar e apoiar forças e talentos individuais em                
um time. 
• Ser capaz de compartilhar uma definição abrangente do que é uma equipe. 
• Compreender alguns elementos básicos da dinâmica de sua equipe - incluindo            
confiança, apoio mútuo e preocupação. 
• Compartilhe seus aprendizados da conversa do líder da Disney com eles. 
• Identifique alguns dos principais desafios que sua equipe enfrenta agora. 
• Ser capaz de articular as vantagens do planejamento estratégico eficaz, e um             
membro da equipe. 
 
Responsabilidades na criação e utilização desse plano: 
• Desenvolver um plano estratégico para enfrentar um dos desafios específicos de sua 
equipe. 
 
 
Universal Studios - Habilidades de Liderança e Desenvolvimento Pessoal: 
Os líderes têm a capacidade de influenciar os outros dentro de uma organização. Nesta              
experiência, os alunos são convidados dar uma boa olhada em suas próprias esferas de              
influência e avaliar o impacto que elas podem ter em outras. São fornecidas             
ferramentas que podem usar para influenciar positivamente sua escola ou ambiente           
de trabalho e melhorar suas habilidades pessoais de pessoas. 
1 dia - parque a parque + curso incluído. 
 
Anotações importantes: 
1. É necessário um mínimo de 10 estudantes registrados para implementar o            
programa. 
2. O curso da Disney, o curso universal e as visitas externas ao local são realizados fora                 
do campus.  
 
Valor adicional ao Pacote: US$ 1.100,00 
 
 


