NOSSO
CAMPUS
VERÃO

SAY HELLO
PARA OS CURSOS LINGUÍSTICOS DE VERÃO
NA FLORIDA PREP

ORLANDO
MELBOURNE

A Florida Prep está localizada
na costa leste da Flórida
Central, a apenas 60min de
carro das atrações de Orlando
e do Aeroporto Internacional
de Orlando.
Nosso campus histórico oferece uma mistura
única de folhagem tropical e arquitetura em
estilo espanhol e fica a uma curta distância de
carro das praias virgens da Space Coast da
Flórida, do icônico centro de surf de Cocoa
Beach e do Kennedy Space Center.

MIAMI

Os participantes do Say Hello compartilharão
dormitórios e residirão no campus.

*All Inclusive
$3,500

Você está começando a estudar inglês ou está
procurando um Programa de Imersão em Inglês para
prepará-lo para ingressar em uma escola ou
faculdade dos EUA?
O Programa de Imersão em Inglês da Florida Prep foi
desenvolvido para equipá-lo com as habilidades necessárias!
Desde sua chegada ao campus, haverá ênfase não apenas em falar
bem, mas também em ler, escrever, ouvir e aumentar o
vocabulário. As excursões durante toda a duração do programa
permitirão que você pratique suas habilidades em situações da
vida real, experimente a cultura americana e conheça outros
estudantes de todo o mundo.
Cada dia é diferente e se concentra em um objetivo ou
atividade.

Para mais informações, entre em contato: admissions@flprep.com

+1 (321) 723-3211 • www.flprep.com • Melbourne, Florida, USA

VERÃO

Aberto para
meninos e meninas
do 7 ao 12 ano

Turmas pequenas

A uma hora das
atrações de
Orlando

UM DIA TÍPICO

GANHE UM CRÉDITO ACADÊMICO!

Pode incluir instruções em sala de aula, seguidas de uma
visita a um supermercado local para pedir o almoço, uma
visita ao teatro para comprar ingressos para um espetáculo
ou praticar suas habilidades de conversação no shopping
local.
Recomendamos revisar suas atividades todas as noites em
um diário em inglês; criando não apenas um diário de
eventos, mas uma lembrança pessoal do seu tempo aqui na
Flórida.

Para os estudantes que desejam seguir um plano de estudos
avançado, completo com um crédito do ensino médio, um
programa intensivo acelerado que inclui educação noturna
está disponível mediante solicitação.

EXCURSÕES SEMANAIS
Projetos práticos e atividades divertidas, além de visitas às
atrações de Orlando e outros marcos da Flórida,
preencherão seus dias e finais de semana. Você também se
juntará aos participantes do acampamento de verão da
Florida Prep em excursões e projetos, permitindo que você
pratique suas habilidades linguísticas recém-adquiridas.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
Todas as excursões e ingressos, alojamento e alimentação, 3
camisetas da Florida Prep, roupas de cama, transporte
terrestre para viagens, transporte de ida e volta ao aeroporto e
acompanhante.
O que não está incluído?
Voos, dinheiro para presentes, etc.
A Florida Prep reserva-se o direito de alterar o programa de Imersão em
Inglês com base na matrícula, idade dos alunos e eventos climáticos.

Para mais informações, entre em contato: admissions@flprep.com

+1 (321) 723-3211 • www.flprep.com • Melbourne, Florida, USA

