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O QUE É INCRÍVEL 
SOBRE MONTREAL?
Montreal é uma cidade excelente para se visitar, estudar, e morar. Pergunte 
a qualquer pessoa que já visitou a cidade! Sendo a segunda maior capital do 
Canadá, esta ilha-metrópole é tão acolhedora como dinâmica. Com as línguas 
francesa e inglesa faladas em proporções iguais, Montreal é conhecida como 
a cidade mais européia da América do Norte. 

Sede de 4 universidades em sua região central, Montreal é um lugar que recebe estudantes do mundo inteiro,  
ambos os canadenses e estrangeiros não demoram muito tempo para se sentir em casa. Nossos verões são quentes 
e nossos invernos são frios, mas existe mais diversão do que se pode imaginar, já que Montrealenses são famosos 
por serem amigáveis e terem “joie de vivre”.
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Atividades culturais 
e ao ar livre

Como se locomover  
e se aventurar

Cidades pelos  
arredores

Além dos seus muitos festivais 
durante o ano, Montreal é uma 
cidade vibrante que oferece 
atividades divertidas e acessíveis 
todos os 365 dias do ano. 

Para aqueles que gostam  
de atividades ao ar livre, andar  
de bicicleta, snowboarding,  
trilhas, rafting, surfar, pedalar  
em montanhas, e outros esportes 
feitos fora de casa podem ser 
praticados na própria cidade ou em 
suas proximidades. Já para aqueles 
que se interessam mais na parte 
cultural, Montreal é a casa de mui-
tos museus reconhecidos e é uma 
cidade celebrada pela sua cultura 
gastronômica, seus concertos, 
shows e uma vida noturna incrível.

Montreal é uma cidade  
cosmopólita com um excelente 
sistema de transporte público. 
Andar pela cidade de ônibus, 
metrô ou trem é fácil, seguro  
e acessível. 

Se você está pensando em passar o final de semana fora da cidade, 
existem vários lugares interessantes a serem visitados de carro, 
avião ou trem. Dê uma olhada: 

Um ótimo programa para compar-
tilhar bicicletas foi implementado  
em Montreal no ano de 2008, Bixi  
vai te permitir andar pela cidade 
quando você quiser e pagando muito 
pouco como aluguel. Que demais! 

O que é ótimo  
no Canadá?

Muitas pessoas conhecem o 
Canadá como um lugar seguro, 
acolhedor e estável, mas poucos, 
que ainda não estiveram aqui, não 
sabem o quanto se trata de um 
ótimo país. Além de ser o segundo 
maior país do mundo, aqui vão 
algumas dicas sobre o país para 
te convencer a vir nos visitar: 

 
 
 
 

Temos 4 estações do ano  
distintas, o que significa que 
durante as estações do ano você 
pode fazer várias coisas divertidas, 
como praticar surf, andar de patins 
no gelo, fazer trilhas para conhecer 
as cores do outono, e jantar com os 
seus amigos na varanda. 

Com duas línguas oficiais 
(inglesa e francesa), e muitas  
outras mais faladas dentro das casas 
ou nas ruas, o Canadá é um país 
incrivelmente aberto e multicultural, 
que celebra todas as culturas. 

Sendo um líder na educação de 
língua inglesa e francesa como 
segunda língua, o sistema de  
educação canadense é mundialmente 
reconhecido e seus diplomas  
são válidos internacionalmente. 
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NEW YORK
6 hrs

BOSTON  
5 hrs 30 mins

CIDADE DO QUEBEC  
2 hrs 30 mins

OTTAWA
2 hrs

TORONTO
5 hrs 30 mins

MONTREAL

CATARATAS DO NIÁGARA 
6 hrs 30 mins
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UM ÓTIMO LUGAR
PARA SE APRENDER 
INGLÊS OU FRANCÊS 
(ou os dois!)
Montreal é reconhecida como a capital educacional do Canadá e é a maior 
cidade bilíngue do mundo com falantes das línguas inglesa e francesa. Isso 
significa que a sua experiência de aprendizado será totalmente imersiva e irá 
se prolongar numa distância muito maior que a das paredes das salas de aula. 

Montreal foi 
classificada em 2012 
como um dos 10 
melhores destinos para 
estudantes

A cidade tem o 
segundo maior número  
de estudantes na 
América do Norte,  
e 21% desses são 
internacionais

Montreal é a sede da 
Universidade McGill  
(que está no ranking 
das 30 melhores do 
mundo), assim como 
de 3 outras grandes 
universidades, e dúzias 
de Colleges públicos  
e privados. 

O custo de vida de 
Montreal é menor se 
comparado a Toronto 
ou Vancouver

/ 4 / MONTREAL
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Mais fatos  
sobre a cidade  
de Montreal

Uma das cidades mais velhas  
da América do Norte, Montreal  
é considerada a capital cultural  
do Canadá. 

Em Junho de 2006, Montreal foi 
oficialmente nomeada pela UNESCO 
como City of Design.

Montreal tem 17 grandes parques  
e mais de 100 parques menores 
para aproveitar.

Com mais de 6.000 restaurantes, 
bistrôs e cafés, Montreal é a cidade 
com mais restaurantes per capita da 
América do Norte. 

A “cidade underground” de Montreal  
é o mais famoso atalho que liga 
habitações, locais de trabalho, viagens 
e espaços para compras no mundo 
inteiro.

A cidade é palco de mais de 100 
festivais por ano, incluíndo festivais 
reconhecidos internacionalmente 
como o Festival de Jazz, o de cultura  
e arte Indie, Just for Laughs (festival  
de comédia), e eventos importantes  
relacionados a esportes, como a 
Formula One Racing Grand Prix e 
compeonato de tênis chamado  
Copa Rogers. 

25% dos 
estudantes 
da ALI são 
canadenses 

e 75% 
internacionais.

1 Source: www.topuniversities.com
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POR QUE ESCOLHER A ALI?
A ALI é uma escola internacional familiar, no estilo “boutique”, 
comprometida em prover aos nossos estudantes uma experiência 
transformadora tanto dentro quanto fora da sala de aula.

Localizada no coração de Montreal, a ALI oferece as melhores condições para seus estudantes com muitos Programas 
a serem escolhidos, salas de aula dinâmicas e interativas com 16 alunos (ou menos) por sala, e instalações modernas e 
tecnológicas.

A metodologia de ensino da ALI combinada com o seu staff altamente competente de professores nativos de língua Inglesa  
e Francesa tem demonstrado que alunos que estudam conosco tem uma estadia produtiva, e aproveitam seu rápido progres-
so na aprendizagem de uma nova língua. 

Além do mais, o transporte é conveniente: a ALI fica a menos de 5 minutos de 2 estações de metrô diferentes, estações 
de trens e muitos pontos de ônibus. É muito fácil chegar aqui, não importa em qual parte da cidade você esteja!

/ 6 / POR QUE ESCOLHER A ALI?
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GREGORY MATTEI • Diretor Executivo

“50% dos nossos estudantes procuraram 
a ALI por indicação de um ex-aluno. 
Saber que mais de 90% dos nossos 

alunos atuais indicariam nossa escola 
para seus amigos faz tudo valer a pena.”

Os amigáveis membros da nossa 
equipe vem de diferentes contextos 
e são fluentes em muitas línguas. 
Será um prazer para eles ajudá-los 
e dar suporte aos estudantes nas 
línguas que eles se sentem mais  
confortáveis.

Nós falamos  
a sua língua!

Um pouco mais sobre a nossa escola:
A ALI está no mercado  
como uma escola de Língua 
Inglesa e Francesa confiável 
desde 1993

25% dos estudantes  
da ALI são canadenses e  
75% são internacionais

Sua capacidade total é  
de 350 alunos

Possui 24 salas de aula  
modernas

Máximo de 16 alunos por  
sala (e média total de 12)

Idade mínima para admissão: 
16 anos

Tem um laboratório  
de computadores com  
equipamentos modernos

Acesso gratuíto a redes  
de Wi-Fi 

Lounge de estudantes com  
mais de 30 computadores 
disponíveis para uso

Cafeteria equipada com  
refrigeradores, microondas  
e máquinas de café 

A ALI é oficialmente acreditada pela Languages Canada

/7 / 
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ATIVIDADES DA ALI
Nossos alunos vêm para a nossa escola querendo aprender uma nova língua, 
e nossa filosofia é que esse objetivo é conquistado quando se combina um 
contexto de sala de aula estruturado com experiências no mundo real. Além do 
mais, sinceramente, aprender é muito mais divertido dessa forma!

É por isso que temos um Coordenador de Atividades que fica o tempo todo na 
escola para organizar atividades e excursões, que vão te ajudar a conhecer a 
cidade de Montreal e seus arredores, sem falar que isso vai te dar experiências 
de vida real na nova língua que você está aprendendo!

 / 8 / ATIVIDADES DA ALI
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Festivais de música, arte e cultura 

Shows ao vivo

Visitas a museus e atividades turísticas

Viagens a ótimos lugares como 
New York City, Toronto, 

Cataratas do Niágara, Boston, Ottawa, 
Cidade do Quebec, e muito mais!

Atividades divertidas ao ar livre 
nos parques e atrações de Montreal 

/ 9 / 
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METODOLOGIA 
DE ENSINO E PROGRAMAS
Desde 1993 a ALI tem ensinado Língua Inglesa e Língua Francesa para canadenses  
e pessoas ao redor do mundo inteiro, ajudando-os a aprender uma nova língua e a 
cumprir seus objetivos de vida. 

Estamos comprometidos tanto com o processo de aprendizagem de nossos alunos 
como com a sua satisfação, e atingimos esse objetivo salientando a importância da 
comunicação e da interação. Nossa metodologia de ensino utiliza uma abordagem 
comunicativa: nós nos eforçamos para combinar o desenvolvimento acadêmico dos 
nossos alunos com uma utilização prática da língua, proporcionando-lhes ferramentas 
linguísticas necessárias para a utilização do idioma em situações de vida real.  

A ALI oferece aulas dinâmicas  
e comunicativas de Língua Inglesa e 

Francesa, para alunos desde iniciantes 
básicos até falantes avançados.

3 41 2Falar Ouvir Ler Escrever

A ALI foca na aquisição de língua como um processo 
natural de aprendizagem, concentrando-se no 
desenvolvimento de 4 habilidades com uma base 
gramatical sólida: falar, ouvir, ler e escrever. Estas 
4 habilidades são ensinadas através de atividades 
contextualizadas, conversações, role-playing e 
apresentações.

 / 10 / METODOLOGIA DE ENSINO E PROGRAMAS
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Aulas de Inglês e Francês como Segunda Língua
Nos nossos Programas os alunos aprendem as línguas inglesa e francesa padrão, assim como o uso 
informal das mesmas. Nós oferecemos 3 programas principais e muitas aulas eletivas, o que permite 
que cada aluno ajuste suas aulas com foco nos seus objetivos. 

20 HORAS POR SEMANA  
Programa Regular
Este programa é perfeito para aqueles que querem aprender uma língua e aproveitar um  
pouco do seu tempo livre para conhecer a cidade de Montreal e seus destinos próximos. 

25 HORAS POR SEMANA   
Prograna Intensivo 
Sendo a escolha mais popular entre os estudantes, este programa oferece aulas integrais,  
workshops especiais e atividades interativas incluindo dinâmicas em grupo. 

30 HORAS POR SEMANA   
Programa Super Intensivo 
O nosso programa mais completo foi desenvolvido para ajudar os alunos a desenvolver uma  
melhor fluência no idioma, aprender expressões idiomáticas e ajudar a construir confiança  
e habilidades em conversação com uma hora a mais de prática do que o Programa Intensivo  
por dia. 

A ALI oferece cursos em todos os níveis de língua o ano todo! Para determinar seu 
nível inicial, nós pedimos que o aluno faça um teste de nivelamento online antes de 
viajar, e um teste oral será feito no primeiro dia de aula. 

Determinando o seu nível

Além dos testes mensais, nossos professores também fornecem apoio diário e  
oferecem feedbacks aos alunos para que eles saibam quais áreas eles tem que melhorar 
para poder avançar para o próximo nível. No final de cada Programa os alunos 
recebem um certificado indicando o nível final que eles alcançaram e a nota recebida. 

Avaliações Contínuas

Promoção 
2 por 1

/ 11 / 

Participando dos nossos Programas 
Regular ou Intensivo de Língua 
Inglesa você recebe 2h de aulas de 
sobrevivência de Língua Francesa por 
semana, de graça.

Participando dos nossos Programas 
Regular ou Intensivo de Língua 
Francesa você recebe 2h de aulas  
de sobrevivência de Língua Inglesa 
por semana, de graça.

Registrado nos nossos programas e 
se sentindo um pouco “para trás” 
nos estudos? Não se preocupe! 
Você pode ter aulas de apoio  
durante 1h por dia para te ajudar 
com a lição de casa. Nós vamos 
fazer todo o possível para você 
alcançar seu sucesso na ALI!

(5 HORAS POR SEMANA DEPOIS DAS AULAS)  

Aulas de Apoio 
Gratuítas
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 / 12 / PROGRAMAS DE LÍNGUA INGLESA

PROGRAMAS DE
LÍNGUA INGLESA
Opções de Curso

NÍVEL 1 | 4 semanas

NÍVEL 2 | 4 semanas

NÍVEL 3 | 4 semanas

NÍVEL 4 | 4 semanas

NÍVEL 5 | 4 semanas

NÍVEL 6 | 8 semanas

NÍVEL 7 | 8 semanas

NÍVEL 8 | 8 semanas
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ACAMPAMENTO DE VERÃO (Julho e Agosto)

UNIVERSITY & COLLEGE (UCP) | 8 semanas

PATHWAYS

ADULTOS
17+ years old
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8-16 anos
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* Aulas de Apoio todas as tardes (2:35-3:30)
 Aulas de Sobrevivência em LF (terças 2:45-3:45 e quintas 3:45-4:45)

INICIANTE A INTERMEDIÁRIO (1-5) 8:30-10:20 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-14:30 14:35-15:30

Regular 2ª a 5ª Gramática Habilidades Almoço Conversação Apoio Gratuito*

Intensivo 2ª a 5ª Gramática Habilidades Almoço Conversação
Apoio Gratuito*

6ª Workshops de Fluência

Super Intensivo 2ª a 5ª Gramática Habilidades Almoço Conversação
Aulas de Super 

Intensivo
6ª Workshops de Fluência

AVANÇADO (6-8) 8:30-10:20 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-14:30 14:35-15:30

Regular 2ª a 5ª Gramática Habilidades Avançadas Almoço Eletiva de Conversação Apoio Gratuito*

Intensive 2ª a 5ª Gramática Habilidades Eletivas Almoço Eletiva de Conversação

Apoio Gratuito*

6ª Habilidades Eletivas / Workshops de Fluência

Super Intensivo 2ª a 5ª Gramática Habilidades Eletivas Almoço Eletiva de Conversação
Aulas de Super 

Intensivo
6ª Habilidades Eletivas / Workshops de Fluência

Horários de Aula
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Aulas Eletivas para Estudantes em Níveis Avançados (6+)
Quando estudantes de Língua Inglesa atingem níveis avançados (6+) eles podem fazer escolhas entre aulas eletivas 
(algumas podem, inclusive, substituir aulas regulares) sem nenhum custo adicional. Essas aulas eletivas são inclusas 
nas nossas listas de Eletivas Gerais ou Eletivas Preparatórias para Exames. 

Eletivas Gerais
Duração 
(EM SEMANAS)

Comunicação 
voltada para 
Negócios

8

Debate 4

Literatura & Escrita 4

Eletivas Preparatórias para Exames Duração 
Pontuações  
Alcançáveis Validade

Preparatório para TOEFL (IBT) 
Nossas aulas te preparam para o exame oficial do 
TOEFL: IBT - criado especialmente para pessoas 
que querem entrar em universidades que utilizam 
a Língua Inglesa. Você praticará suas habilidades 
de escrita, leitura, fala e escuta num ambiente 
parecido com o de uma sala de aula dentro de uma 
universidade. Exames práticos nas sextas-feiras.

8 semanas 
9h por semana 
72h no total

Alunos do Super 
Avançado (nível 8 da 
ALI) devem alcançar 
de 110 a 120 pontos.

2 anos

Preparatório para o IELTS 
Nossas aulas preparam os alunos para o exame 
acadêmico do IELTS. O foco é na escuta, leitura, 
escrita e fala, com um exame prático todas as 
sextas-feiras.

8 semanas 
9h por semana 
72h no total

Alunos do Super 
Avançado (nível 8 da 
ALI) devem alcançar 
de 7.5-8.

2 anos

Preparatório para o TOEIC 
Esta aula é uma preparação para o exame official 
TOEIC. O foco é numa compreensão da Língua 
Inglesa dentro do ambiente de trabalho. Exames 
práticos nas sextas-feiras.  

8 semanas 
9h por semana 
72h no total

Alunos do Super 
Avançado (nível 8 da 
ALI) devem alcançar  
de 785-990.

2 anos

Preparatório para o FCE 
Essa aula prepara os alunos para o exame do 
FCE (First Certificate in English). O focus é na 
escuta, leitura, escrita e fala através de discussão 
de artigos, programas de televisão, entrevistas, 
debates e etc. Exames práticos nas sextas-feiras.

8 semanas 
9h por semana 
72h no total

Alunos do Super 
Avançado (nível 8  
da ALI) devem  
alcançar o B2

Por toda  
a vida

Preparatório para o BEC 
Esta aula te prepara para todos os certificados  
de negócios da Universidade Cambridge. O curso  
também te ajudará a construir habilidades para  
se comunicar com sucesso dentro do mercado 
de trabalho internacional. 

8 semanas 
9h por semana 
72h no total

Alunos do 
Intermediário 
Avançado até o Super 
Avançado (niveis 6-8 
da ALI) devem ficar 
entre o B2 e o C1

Por toda  
a vida

Programas Preparatórios em Tempo Integral

Preparatório para o Certificado do TKT Cambridge Duração 

O TKT é o programa perfeito se você está interessado em aprender 
mais sobre metodologias de ensino ou se você pretende aperfeiçoar 
suas habilidades avançadas de Língua Inglesa. Nossos professores vão 
te ajudar a se preparar para o teste oficial do TKT, e também te ajudar 
a adquirir mais confiança na sua fala e escrita. 

4 semanas 
25h por semana 
100h no total

A ALI é um centro oficial de testes TOEIC e Cambridge

Aulas de Apoio  
e/ou 
Francês de 
Sobrevivência
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NÍVEL 1 | 4 semanas

NÍVEL 2 | 4 semanas

NÍVEL 3 | 4 semanas

NÍVEL 4 | 4 semanas

NÍVEL 5 | 4 semanas

NÍVEL 6 | 4 semanas

NÍVEL 7 | 4 semanas

NÍVEL 8 | 4 semanas

JOVENS
8-16 anos
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ACAMPAMENTO DE VERÃO (Julho e Agosto)

UNIVERSITY & COLLEGE (UCP) | 8 semanas
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ADULTOS
17+ years old

A
1-

A
2

A
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B
1

C1
-C

2
C1

-C
2

BEGINNER TO INTERMEDIATE  (1-6) 8:15-9:25 9:30-10:30 10:40-12:30 12:30-13:30 13:30-15:30 15:35-16:30

Regular 2ª a 6ª Gramática Almoço Conversação Apoio Gratuíto*

Intensivo

2ª a 5ª Habilidades Gramática

Almoço Conversação Apoio Gratuíto*

6ª Preparatório para o DELF Gramática

Super Intensivo

2ª Não há aula do Super Intensivo Habilidades Gramática Almoço

Conversação Apoio Gratuíto*

3ª a 6ª Pronunciação/TEFAQ Prep Habilidades Gramática Almoço

AVANÇADO (6-8) 8:15-9:25 9:30-10:30 10:40-12:30 12:30-13:30 13:30-15:30 15:35-16:30

Regular 2ª a 6ª Escrita Almoço
Projetos e 

Workshops
Apoio Gratuíto*

Intensivo 2ª a 6ª Habilidades Escrita Almoço
Projetos e 

Workshops
Apoio Gratuíto*

Super Intensivo
3ª a 6ª Debate

Habilidades Escrita Almoço
Projetos e 

Workshops
Apoio Gratuíto*

6ª Sem aula

* Aulas de Apoio e/ou as Terças e Quintas: Aulas de Sobreviência em LI das 16:00 as 17:00

 / 14 / PROGRAMAS DE LÍNGUA FRANCESA

PROGRAMAS DE
LÍNGUA FRANCESA
Opções de Curso

Horários de Aula
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Aulas Eletivas Para Alunos de Língua Francesa
Quando nossos alunos de francês chegam ao nível 5 e 6, é dado à eles a opção de substituirem 
alguma das aulas centrais por uma aula eletiva sem custo adicional. Alunos matriculados no 
Programa Intensivo poderão substituir aulas centrais por aulas de “Negócios” e/ou “Preparatório 
DELF”. Se estiverem matriculados no Programa Super Intensivo, as eletivas disponíveis são de 
“Cultura do Quebec” e “Preparatório TEFAQ”.

Opções Eletivas Preparatórias para Exames Duração Must be in levels

Comunicação de Negócios 4 semanas Intensivo: 5 ou 6

Preparatório para o DELF O DELF é o equivalente ao TOEFL. Esta 
aula vai te preparar para o exame com o foco no desenvolvimento  
de 4 habilidades linguísticas, ler, escrever, falar e ouvir. Se você quer 
imigrar para o Canadá ou estudar numa Universidade cuja língua seja  
a francesa, DELF é a aula certa para você!

4 semanas  
6h por semana, 24h no total 
ou 
8 semanas  
6h por semana, 48h no total

Intensivo: 5 ou 6

Preparatório para o TCFQ/TEFAQ O teste TCFQ/TEFAQ avalia seu 
conhecimento geral de Língua Francesa através da sua compreensão 
e habilidade de fala. O teste é usado para imigração, negócios ou 
generalidades. Nosso programa vai te ajudar a se preparar para esse teste. 

4 semanas  
5h por semana, 20h no total 

Super Intensivo: 5 ou 6

Cultura do Quebec 4 semanas Super Intensivo: 5 ou 6

Montreal é o lugar perfeito para novas 
oportunidades de aprendizagem, já 
que é uma cidade bilíngue. Eu vim 

para cá para estudar Inglês e acabei 
aprendendo Francês. Além disso, a 

cidade é incrível: segura, limpa e com 
um ótimo sistema público de transporte

ALAN TISCAREÑO • Guadalajara, Mexico

Aulas de Apoio
e/ou  
Inglês de 
Sobrevivência

DEOK YEONG KIM  
Korea

“Eu estudei Língua Inglesa durante  
4 meses e depois resolvi mudar para 

aprender Língua Francesa. No começo, eu 
não falava nada em Francês e pensei que 
seria um desafio. Graças a metodologia 

de ensino da ALI eu aprendi muito e 
agora consigo entender Francês! Eu acho 
que ter as aulas ministradas em Francês 

foi o que me ajudou a melhorar.”
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LÍNGUA INGLESA NÍVEIS 1 2 3 4 5 6 7 8 Universitário

CEFR A1 A2 B1 B2 C1 -

Regular • • • • • • • •

Intensivo • • • • • • • •

Super Intensivo • • • • • • • •

Preparatório para 
Universidade

•

Inglês de Negócios • • •

Conversação – Filmes • • •

Debate • • •

Conversação – Música • • •

Literatura & Escrita • • •

TOEFL • • •

IELTS • • •

TOEIC • • •

FCE • • •

BEC • • •

TKT • • •
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CEFR  
QUADRO EUROPEU COMUM DE 
REFERÊNCIA PARA LÍNGUAS

A1:  
Iniciante 
Consegue entender  
e usar expressões comuns 
ao dia-a-dia e frases 
simples.

A2:  
Básico
Consegue entender  
sentenças e e expressões 
frequentemente usadas.

 / 16 / PROGRAMAS E CURSOS

PROGRAMAS 
E CURSOS
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Aulas particulares na  
língua de sua escolha    
Nos mande uma pergunta!   
Alunos que gostariam de aprender 
línguas que não fossem a inglesa 
ou a francesa podem aplicar para 
aulas particulares de línguas.

LÍNGUA FRANCESA NÍVEIS 1 2 3 4 5 6 7 8 Universitário

CEFR A1 A1 - A2 A2 A2 - B1 B1 B1 B2 B2 C1 - C2

Regular • • • • • • • •

Intensivo • • • • • • • •

Super Intensivo • • • • • • • •

Preparatório para 
Universidade

•

Francês de Negócios • •

Preparatório para 
DELF

• •

TEFAQ Prep • •

Cultura do Quebec • •
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B1:  
Pre Intermediário
Consegue entender o ponto 
principal de um argumento 
em assuntos normalmente 
encontrados no trabalho, 
escola, tempo de lazer, etc.

B2:  
Intermediário Avançado
Consegue entender a 
ideia principal de um texto 
complexo, tanto em tópicos 
concretos quanto abstratos, 
incluindo discussões  
técnicas  em seu campo  
de especialidade.

C1:  
Avançado
Consegue entender grande 
parte de um texto complexo 
e exigente, assim como 
significados implícitos. 
Pode expressar ideias  
fluentemente e esponta-
neamente.

C2:  
Maestria
Consegue entender virtu-
almente tudo o que escuta 
ou lê. Pode se expressar 
espontaneamente, fluent-
emente e precisamente 
diferenciando argumentos 
implícitos em situações 
complexas.

/ 17 / 
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Preparação para Faculdade e Universidade 
Por que escolher o programa de preparação para Faculdade e  
Universidade (UCP)? 

Nosso programa de preparação para Faculdade e Universidade (UCP) é o mais 
desafiador, prestigiado e recompensador, provendo aos estudantes com o mais 
alto nível de treinamento linguístico em inglês ou francês. Os estudantes que 
completam esse programa atingem aptitudes próximas a de um nativo em inglês 
ou francês, proporcionando uma vantagem competitiva sobre não nativos. Além 
do treinamento do idioma, também é proporciado aos estudantes a oportunidade 
de aprender sobre a cultura norte americana que certamente irá maximizar a 
experiência no Canadá.

 / 18 / PROGRAMAS PREMIUM

PROGRAMAS  
PREMIUM  
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NÍVEL 8 – ALI C1 7.5-8 110-120 900-990 CAE C1

PROGRAMA  
DE UCP – ALI

Nível de proficiência de universidade

* Quadro Comum Europeu de idiomas

Ao final do programa:

Você estará no mesmo nível de um aluno nativo de primeiro  
ano de faculdade ou universidade. Você terá atingido a nota 
equivalente dos seguintes certificados oficiais:

Este programa ajudará:

• Desenvolver habilidades de leitura e escrita acadêmica

•  Aprender métodos de pesquisa acadêmica e habilidade  
de debate

• Adquirir técnicas de apresentação

•  Aprender mais sobre as visões do mundo Ocidental  
e referências culturais

•  Se tornar um expert em tomar notas em sala de aula,  
desenvolver hábitos de estudo e evitar plágio.

•  Produzir trabalhos de elevada qualidade acadêmica  
direcionado a estudos futuros e/ou carreira profissional

•  Participar em complexas discussões e claramente expressar 
seus pontos de vista.

•  Prepará-los para desenvolver um trabalho confiante em um 
ambiente intercultural

Pathways para:
•  Proficiência 

linguística próxima 
de um nativo

•  Faculdade 
•  Universidade
•  Local de trabalho
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Serviço de Pathway da ALI 
Você está preparado para uma faculdade/universidade? 

O serviço de Pathway da ALI é o programa perfeito para estudantes interessados 
em aplicar para uma faculdade ou universidade. Nosso Coordenador de Pathways 
auxiliará na escolha de um programa e insitituição de ensino que melhor se adequa 
aos planos futuros dos alunos e os ajudará no processo de matrícula – do começo 
ao fim. Provemos aconselhamento individual aos estudantes matriculados em 
nosso programa de Pathway.

Programa de Experiência Profissional 
da ALI
Para aqueles que estão começando ou já começaram suas carreiras 
profissionais, temos opções de cursos de línguas e cursos  
profissionais para ajudar a atingir os objetivos na carreira.

• Cursos noturnos (p. 20 para mais informações)
• Centro de teste (p. 21 para mais informações)
• Curso de Negócios 
• Seminários de auxílio na procura de emprego
• Seminários de desenvolvimento profissional
•  Oportunidades de networking internacional através de nossa 

comunidade de ex alunos.

Você precisa saber
•  Alunos precisam ter no mínimo 18 

anos de idade.  
(exceções se aplicam)

•  A maioria dos programas exigem 
um diploma de ensino médio ou 
profissionalizante

•  Todos os alunos precisam cumprir 
nossos requisitos de admissão

•  Fortemente recomendamos 
completar nosso programa de 
Pathway para estar preparado 
para uma faculdade ou universi-
dade da América do Norte

Informações sobre 
imigração 
O consultor de imigração que 
faz parte de nosso time ajudará 
os alunos com informações a 
respeito de imigração. 

Durante o programa de faculdade 
ou universidade, os alunos são 
permitidos trabalhar meio período 
(20hs por semana max.) sem a 
necessidade de uma permissão 
de trabalho. Após o término dos 
estudos superiores, os estudantes 
podem aplicar para um visto de 
trabalho de até 3 anos (a partir  
da data de emissão do visto).

Serviço de Pathway da ALI 
Carta de Aceitação Condicional: Estudantes terão a possibilidade 
de obter Cartas de Aceitação Condicional para nossas instituições 
parceiras e aplicar para um visto de estudo em seu país de origem.

Assistência para colocação gratuita: Alunos graduados em nosso 
programa de Pathway  podem utilizar gratuitamente nosso serviço 
de assistência com nosso coordenador de Pathway.

Planejamento acadêmico gratuito: Alunos graduados em nosso 
programa de Pathway podem utilizar gratuitamente nosso serviço de 
planejamento acadêmico com nosso coordenador de Pathway.

Assistência com visto e CAQ: Damos suporte no processo de apli-
cação de visto, CAQ e permissão de estudos.

LUISA ALDANA 
London School of Business

“O programa de UCP da ALI foi 
esclarecedor em muitos aspectos 

diferentes. Ele me ajudou a melhorar 
minhas habilidades de escrita, melhor 

preparar minhas apresentações e ter uma 
idéia melhor da vida real de estudante de 
faculdade. Os alunos que entram neste 

programa devem estar cientes do alto nível 
acadêmico e do quão exigente ele é!”
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Cursos Noturnos 
Não está disponível durante o dia?

Para aqueles que tem um dia-a-dia agitado e procuram mais flexibilidade nas 
opções de estudo, há nossos cursos noturnos  como uma saída para aprimorar  
e melhorar os conhecimentos do idioma. 

 / 20 / SERVIÇOS ADICIONAIS

SERVIÇOS  
ADICIONAIS 

Curso de conversação de Inglês  
ou Francês. Curso de escrita de Francês.

Curso preparatório para o Certificado BEC 
(Business English Certificate)

• Pré intermediário            • Intermediário
• Intermediário Avançado   • Avançado

• Intermediário Avançado a Avançado • Intermediário Avançado

Baseado nas 4 competências 
(Compreensão oral, compreensão escrita, 
proficiência oral e proficiência escrita) este 
curso oferece diferentes atividades que 
permitem aos alunos praticar o objetivo 
da lingua efetivamente. O estudante vai 
enriquecer seu vocabulário, sintaxe e 
habilidade de comunicação.

Este curso ajuda aqueles estudantes que 
precisam desenvolver suas habilidades escritas 
do francês para o ambiente do trabalho. Os 
estudantes são expostos a diferentes estilos 
de escrita incluindo escrita formal, informal, 
cartas profissionais, etc. Mesmo que a 
gramática não seja o foco do curso, certos 
aspectos de gramática e vocabulário são 
integrados ao material do curso.

O exame BEC é especialmente desenhado 
para profissionais que desejam ter o inglês 
necessário para um ambiente de trabalho 
em nível internacional. Este curso prepara os 
alunos para o exame BEC.

Curso prepartório para o Certificado TOEIC Curso preparatório para o Certificado TEFAQ

• Intermediário Avançado a Avançado • Intermediário Avançado a Avançado

Este curso tem o foco principal nas 
habilidades de escuta e leitura. O TOEIC é 
usado para medir o conhecimento de inglês 
do dia-a-dia em um ambiente internacional. 
Ele é aceito em muitos países do mundo 
como prova de proficiência em inglês.

O exame TEFAQ é um teste de proficiência  
da lingua francesa reconhecido pelo 
Ministério de Imigração e Comunidades 
Culturais do Quebec (MICC) como medida 
de proficiência para o processo de seleção 
de imigração CSQ. Este curso preparará os 
alunos para o TEFAQ. 
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Certificado Este exame é para… A ALI oferece:

BEC As habilidades linguísticas em inglês necessárias para os melhores empregos. Os exames são 
especialmente desenhados para dar aos empregados a linguagem focado nas habilidade de inglês 
necessárias para se comunicar em um ambiente profissional internacional.

Aulas prepratórias e  
Exames in campus

CAE Àqueles que querem uma qualificação internacional e de qualidade da língua inglesa que também 
pode ser utilizada para a entrada em universidade e na aplicação de vistos. A preparação para o 
exame ajuda os estudantes a desenvolver as habilidades linguisticas necessárias para o sucesso nos 
estudos e no trabalho.

Exames in campus

DELF Àqueles que querem um diploma oficial da língua francesa premiado pelo Ministério da Educação 
Nacional francês. É reconhecido em todo o mundo e é válido por toda a vida. Este certificado é muito 
usado por corpos administrativos, empresários e insituições de ensino.

Aulas preparatórias

FCE Àqueles que gostariam de provar que conseguem utilizar o inglês escrito e falado, para propósitos de 
estudo e trabalho. É um certificado do nível intermediário avançado.

Aulas prepratórias e  
Exames in campus

IELTS Àqueles que gostariam de estudar em uma instituição com programas em inglês ou que planejam 
fazer o processo de imigração para um país que fale inglês (ex. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, 
Austrália, etc.). O certificado é reconhecido por mais de 9.000 organizações ao redor do mundo.

Aulas prepratórias e  
Exames in campus

KET Àqueles que gostariam de uma certificação básica para demostrar que podem se comunicar em inglês 
em situações mais básicas. É uma prova que estás bem iniciado na aprendizagem do idioma.

Exames in campus

PET Àqueles que querem um nível de qualificação intermediário. Demonstra que está apto a utilizar o 
inglês em situações de trabalho, estudo e lazer.

Exames in campus

TEFAQ/TEF Àqueles que gostariam de obter um certificado de proficiência em francês reconhecido pelo Ministério 
de Imigração e Comunidades Culturais do Quebec (MICC) como uma medida de proficiência para o 
processo de seleção de imigração CSQ.

Aulas prepratórias e  
Exames in campus

TKT Àqueles que gostariam de se qualificar como professores e adquirir o conhecimento e habilidades 
para ajudar no desenvolvimento de sua carreira. Estudantes podem aplicar para o TKT não 
importando seu histórico profissional, experiência como docente ou nível de inglês.

Aulas prepratórias e  
Exames in campus

TOEFL Àqueles que falam inglês como segunda língua e não como língua materna e querem aplicar para uma 
universidade. O certificado é aceito por muitas universidades com programas em inglês e instituições 
profissionais. Há duas opções de provas: no computador ou escrita.

Aulas prepratórias

TOEIC Àqueles que gostariam de um certificado em inglês desenhado especialmente para situações do 
cotidiano de um ambiente profissional internacional. É aceito em muitas insituições profissionais ao 
redor do mundo.

Aulas prepratórias e  
Exames in campus

Centro de Testes 

A ALI pode te ajudar na preparação para inúmeros testes de idiomas com nossa  
extensa lista de Cursos Preparatórios (veja na página 13). Após a preparação,  
é possível fazer o exame de certificação conosco também!

Você Sabia?
A ALI é um 
centro de testes 
certificado  
para os exames  
de Cambridge  
e TOIEC.

/ 21 / 

AUTHORIZED TEST PROVIDER
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The 
TKT course was one 

of the best experiences
 I had in ALI. It helped me not 

only about English and teaching  
but also in terms of �nding a job. 

Now i am working as an English 
teacher in my country,  giving 

private and school 
classes.

Allison Pinzon
  English teacher - Colombia

 /  22 / PROGRAMAS LANGUAGE PLUS
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Aulas Particulares  
Estude Francês, Inglês ou  
qualquer outra língua de sua escolha,  
individualmente

Aulas Online  
Não importa onde você está, se  
no Canadá ou em qualquer lugar  
do mundo, a ALI irá até você!

Esta opção é perfeita para estudantes que tem um dia-a-dia cheio  
ou que gostariam de trabalhar em aspectos específicos do apredizado, 
de maneira individualizada, fora de uma sala com outros alunos. 
Escolha seus horários e estude individualmente com um de nossos 
qualificados e experientes professores. Iremos avaliar seu conheci-
mento e ajudar a atingir os objetivos trabalhando em um programa 
que é personalizado para você.

Esta opção foi especialmente preparada para estudantes que não 
podem ir a escola ou que gostariam de estudar em suas próprias 
casas. Escolha seu lugar, sente confortavelmente, entre em nosso 
programa e comece a estudar!

NOVO! Programa de Japonês.
Alunos de nosso programa iniciante de japonês serão introduzidos 
as noções básicas do idioma escrito (hiragana, katakana e também 
kanji), gramática introdutória e vocabulários básicos. Após o término 
do nível iniciante, os alunos serão capazes de ter conversas simples 
e escrever hiragan, katakana e 50 simbolos kanji.

Componentes do programa.

•  40 horas de instrução em sala de aula – min. de 5hs de clube  
de conversação

•  Clube de Conversação in campus e online (disponível como um 
serviço independente)

• Workshop de prepração intensiva para JLTP
•  Série de eventos (palestra acadêmica, apresentação de filmes, 

apresentação de cerâmica, cerimônia de chá, degustação de 
culinária especializada, etc.)

•  Webminars de desenvolvimento acadêmico
•  Oportunidades de networking profissional através de nossa  

comunidade de ex-alunos.

/ 23 / 
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Encontre o lugar perfeito para ficar!

A ALI ajuda os alunos a encontrar acomodações confortáveis em Montreal e 
também pode te ajudar a ficar numa casa de família ou residência estudantil 
(apartamento estudantil compartilhado).

REGAN LI • Beijing, China

 / 24 / SERVIÇOS DE ACOMODAÇÃO DE ALI

SERVIÇOS  
DE ACOMODAÇÃO DA ALI

“Quando eu cheguei no Canadá eu 
mal conseguia falar Inglês. Com a 
ajuda da minha família canadense 
eu pratiquei minhas habilidades 

todos os dias depois da aula e o meu 
progresso foi notável. Eu realmente 

me senti como parte da família.” 
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OPÇÃO 1  

Casa de família
Esta opção é altamente recomendada para alunos que querem aprender sobre a cultura local,  
já que oferece um ambiente familiar, e uma oportunidade de praticar a língua com pessoas locais. 

As famílias selecionadas pela ALI tem experiência em receber alunos internacionais, e são  
conhecidas por proporcionar um ambiente amigável e acolhedor para os estudantes que chegam. 

O nosso Coordenador de Acomodação escolhe a família baseado no perfil e nas informações  
fornecidas no formulário de inscrição. Os alunos tem a opção de ficar em famílias que falem  
língua inglesa, francesa, ou famílias bilíngues.

A opção de duas (café da 
manhã e jantar) ou três (café 
da manhã, almoço e jantar) 
refeições por dia. 

Um quarto privado e mobiliado. 

A utilização de máquinas para 
lavar e secar. 

Acesso à internet  
disponível na maioria das  
casas de família 

Um caminho máximo da  
escola para a casa de família  
de 35 a 55 minutos.

OPÇÃO 2  

Residências Estudantis (Apartamentos Compartilhados) 
A opção de residência estudantil inclui casas e apartamentos com uma grande área comum, 
quartos separados, e outras instalações compartilhadas com outros estudantes. Esta opção  
é recomendada para alunos que sejam mais independentes.  

Todas as localidades são limpas, confortáveis e totalmente mobiliadas.

Um quarto privado e mobiliado

Instalações mobiliadas e 
compartilhadas como banheiro, 
cozinha e área de lounge

Acesso às máquinas de lavar  
e de secar

Acesso à internet

  

OBS.: NÃO HÁ REFEIÇÕES INCLUSAS NESTE TIPO DE ACOMODAÇÃO.

Outros serviços  
da ALI

Traslado no aeroporto    
Nós oferemos pick up do  
aeroporto e transporte até  
a uma casa de família ou  
residência estudantil.

Seguro Saúde 
Obrigatório para todos os  
estudantes internacionais no 
Canadá, a ALI oferece seguro 
saúde e ajuda os alunos com  
detalhes de como e quando 
utilizar o serviço.

Aconselhamento Acadêmico 
Gratuíto  
Quando necessário, os alunos 
podem contar com o Coordenador 
da ALI para os ajudar a escolher 
o programa acadêmico que mais 
se ajusta às suas necessidades, 
fazer mudanças de níveis e 
treiná-los durante a experiência 
de morar e estudar fora do seu 
país de origem.

Orientações Gerais  
A ALI fornece aos alunos uma 
sessão de orientação no seu 
primeiro dia de aula para que 
eles se habituem com o bairro e 
os arredores de onde a escola é 
localizada, antes de começarem 
seus estudos.

Todos os programas de casa de família incluem:

As residências estudantis incluem:

/ 25 / 

“Quando eu cheguei no Canadá eu 
mal conseguia falar Inglês. Com a 
ajuda da minha família canadense 
eu pratiquei minhas habilidades 

todos os dias depois da aula e o meu 
progresso foi notável. Eu realmente 

me senti como parte da família.” 

Um caminho máximo da  
escola para a residência  
estudantil de 25 a 35  
minutos
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Brinque
Aprenda
Explore

Aproveite suas férias de verão na linda Montreal no Acampamento da ALI! Crianças 
entre 8 e 16 anos de idade de todos os lugares do mundo se juntam a nós para 
aprender uma nova língua, explorar uma nova cidade, experenciar uma nova 
cultura, viajar para alguns dos lugares mais interessantes do Canadá e ter uma 
experiência maravilhosa.

Aqui o que você pode esperar quando vier ao programa de Summer Camp da ALI:
•  Nossa prioridade número um, acima de qualquer outra coisa, é a segurança de suas crianças. Os estudantes ficam em uma linda 

residência na Universidade McGill, sob 24 horas de supervisão de nossos qualificados monitores

•  Nós valorizamos a diversidade e apoiamos um ambiente de respeito e confiança entre todos os funcionários e acampantes. Temos  
uma experiência extensiva criando um currículo e atividades que promovem o engajamento intercultural, tanto dentro quanto fora da sala 
de aula. Todos são incluídos e valorizados!

•  Os alunos irão aprender um novo idioma (Inglês ou Francês) de nossos qualificados professores e terão a oportunidade de praticar  
com crianças canadenses. Esta aprendizagem interativa cria confiança e aumenta a auto-estima em nossos acampantes.

•  Os alunos poderão viajar o país e aproveitarão a cultura canadense e americana. As crianças terão a chance de visitar Toronto,  
Cataratas do Niágara, Ottawa e a cidade de Quebec! Este ano, adicionamos novas viagens, que incluem:

         •  Boston
 •  New York
 •  Upper Canada Village

Temos pacotes 
para acampamento 
somente diurno 
e acampamento 
em que os alunos 
dormem nas 
residências!
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OPÇÃO 1  

Imersão no idioma  
(inglês ou francês)
• 20 horas de aulas 
•  5 horas de Experiência Linguística 

Interativa (atividades locais em 
museus, mercados, centro da cidade 
para praticar o idioma em situações 
reais) (por semana) 

• Atividades noturnas  
• Viagens

OPÇÃO 2  

Aulas + esportes 

• 15 horas de aulas  
• 20  horas de esportes
• Atividades noturnas 
• Viagens

Agora estamos oferecendo dois tipos de acampamento para melhor  
acomodar nossas crianças:

CECILIA SANCHEZ VERDUZCO 
Agent from Mexico

“Meus campistas tiveram a oportunidade de 
praticar esportes com crianças canadenses na 
parte da manhã, estudar Inglês no período da 

tarde e fazerem muitas atividades diferentes. Eles 
também viajaram à belas cidades como Ottawa, 
Toronto, Niagara Falls e Quebec. Tudo isto é uma 

experiência valiosa, pois não só se divertiram, 
mas também aumentaram a sua auto-estima 
e independência em um ambiente seguro. Eu 

certamente recomendaria este acampamento.”
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ALI - Académie Linguistique Internationale
1425, Rene-Levesque Blvd. West, Suite 163

Montreal (Quebec), Canada, H3G 1T7

Telefone: +1.514.270.3886 • Fax: +1.514.270.6363
info@studymontreal.com
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