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Welcome to Canada!
Toronto é a maior cidade do Canadá e a quarta maior cidade da América do Norte, sendo a capital 
da província de Ontário. Situa-se na margem norte do lago Ontário. A cidade de Toronto 
propriamente dita possui, aproximadamente, 2,8 milhões de habitantes, com 6,1 milhões de 
habitantes na sua região metropolitana. Aproximadamente um terço da população canadense vive 
dentro de um raio de 160 quilômetros da cidade. Toronto é considerada uma das cidades mais 
multiculturais do mundo, sendo uma metrópole que atrai dezenas de milhares de imigrantes 
anualmente. 

Esta cidade do oeste canadense – a terceira mais populosa do país atrás de Toronto e Montreal –, 
já foi eleita mais de uma vez o melhor lugar do mundo para viver. Eis um paraíso de portas abertas 
para visitantes dos cinco continentes. Por isso, seu ambiente cool atrai muitos estudantes brasileiros. 
Vancouver combina os melhores ingredientes sociais: modernidade, prosperidade, sustentabilidade, 
riqueza cultural (concentra uma galera descolada, entre imigrantes e universitários), clima aprazível 
e muitos pontos para diversão, lazer e esportes. Quer mais? Parques verdinhos, praias 
ensolaradas, montanhas exploráveis, neve esquiável e bairros estruturados completam o belo 
cenário. 



VANCOUVER TORONTO
NORTH YORK

SGIC Toronto
150 Dundas St. West 
2nd, 3rd, 4th Floor Toronto,
ON. Canada M5G 1C6 
Tel: 416-929-4050 
Fax: 416-929-2965 
info@sgiccanada.com

SGIC Vancouver
605 Robson St. Suite 200 
Vancouver, BC. Canada 
Tel: 604-605-0220     
Fax: 604-605-0270 
join-us@sgiccanada.com

SGIC North York 
89 Finch Ave. West Suite 200 
North York, ON. Canada
Tel: 416-929-5553     
Fax: 416-929-2965 
info@sgiccanada.com

Toronto Vancouver North York (High school)

UMA EXPERIENCIA 
DE APRENDIZADO CANADENSE

A St. George International College é uma escola que oferece
programas de ensino que vão além do padrão ESL (English as a
Second Language), proporcionando ao estudante uma maior 
qualificação para ser aplicada em sua área profissional. 
Dependendo do tempo de estudo e do nível de inglês o aluno poderá 
aproveitar um de nossos cursos avançados que tem como foco 
áreas específicas. Fundada em 1994, a SGIC possui professores 
canadenses qualificados, tornando o aprendizado eficaz e 
produtivo. Nossas unidades em Toronto e Vancouver contam com 
uma estrutura completa com laboratório de informática e cafeteria, 
onde os alunos podem ter o máximo de conforto e prática do idioma. 2
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- A SGIC oferece programas interessantes
que são projetados para estudantes com
a maior oportunidade possível para
alcançar seus objetivos.

- A SGIC oferece 8 níveis de inglês.
Cada nível dura 8 semanas
(Exceto o nível 8 que é de 12 semanas).

- Datas de início (ver calendário escolar)
Duração das aulas - 70 minutos 

NiveIs dO ESL
ENROLLMENT and PLACEMENT

ST. G
EO

R
G

E IN
TER

N
ATIO

N
A

L C
O

LLEG
E

3

Os novos alunos fazem um teste de avaliação oral e escrita para serem colocados em uma classe do ESL corresponde ao seu nível de inglês. Os níveis são separados em duas partes e tem 
duração de 8 semanas. Os alunos que obtiverem o grau B (80%) ou superior poderão passar ao próximo nível. Após passar os níveis intermediários (nível 6), os alunos podem solicitar os cursos 
específicos.



- Inglês intensivo

ELETIVAS:
A SGIC oferece cursos eletivos como parte do nosso programa ESL.

Nós trabalhamos para fornecer um programa ESL dinâmico que atenda suas 
necessidades no mundo real.

SEMI - INTENSIVE
Basic 1 - Intermediate 2

FULL TIME INTENSIVE 
Basic 1 - Intermediate 2

9:00 am
11:30 am

12:15 pm
1:25 pm

1:35 pm
2:45 pm
3:00 pm
4:00 pm

Integrated Skills

Lunch

Listening & Speaking

Reading & Writing / Elective

  CC          CC        

MON THE WED THU FRI

Help
Center  

Help
Center  

X - INTENSIVE 
Basic 1 - Intermediate 2

9:00 am
11:30 am

12:15 pm
1:25 pm

1:35 pm
2:45 pm
3:00 pm
4:00 pm

4:10 pm
5:10 pm

Integrated Skills

Lunch

Listening & Speaking

Reading & Writing / Elective

MON THE WED THU FRI

1:1
Tutor  

1:1
Tutor  

1:1
Tutor  

1:1
Tutor  

1:1
TutorCC CC

Elementary / Level 3A

Elementary / Level 3A

PRE-intermediate / level 4A

PRE-intermediate / Level 4A

intermediate / level 5A

Intermediate / Level 5A

Student’s Book & Workbook

Moving Forward
UPPER-intermediate / level 6A

UPPER-Intermediate / Level 6A

LiVro dO estudiante

Novos materiais para alunos do curso de inglês geral! 
 Agora, para os cursos de ESL serão utilizados os livros da coleção American Jetstream. Nós 
escolhemos um novo livro porque com o tempo as necessidades de aprendizagem também 
mudam. Os livros da American Jetstream foram desenhados com foco em comunicação, 
centralizado na aprendizagem em uma segunda língua. Adicionalmente ao livro, o estudante terá 
acesso há um curso online que o ajudará nas ativi-dades e aprendizagem diário. Os estudantes 
podem praticar nas salas de aulas e também com material extra online. As classes online 
possuem vídeos e materiais de áudio onde são acessadas através de um código – encontra se  
no interior do livro. Esta forma irá ajudar ainda mais o aluno na hora do aprendizado, com uma 
experiência moderna. 

HORÁRIO  DAS AULAS

MON THE WED THU FRI

9:00 am
11:30 am Integrated Skills
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ESL
Inglés Intensiveo

Programação 
diversificada 
Nossos três programas 
(Básico, Intermediário e 
Avançado) são preparados 
de acordo com cada nível 
de aprendizado, oferecen-
do aulas com dinâmica 
diversificada sempre 
estimulando os estudantes. 
Os estudantes aprendem e 
praticam diariamente 
todas as modalidades do 
Inglês: ler, escrever, ouvir e 
falar. 

Ambiente familiar
Somos uma escola grande 
com um grande coração. O 
ambiente de cada classe é 
bem aconchegante e con-
fortável promovendo estimulo 
e motivação à aprendizagem. 

Acceso  à excelentes 
professores 
Nós temos professores 
profissionais e experientes 
que adoram ensinar; são 
sociáveis para com o aluno 
dentro e fora da sala de aula e 
estão sempre disponíveis 
para qualquer consulta.
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SPEAKING FOR SUCCESS
Your success is our goal

SSP
O Curso oferece aos alunos do programa técnicas exclusivas que ajudaram o estudante a 
melhorar as suas técnicas de estudos para compreender e falar. Através de técnicas de estudos e 
ditados o estudante vai aprender como compreender as palestras de faculdades assim como os 
nativos em inglês. Eles também irão praticar e ter conversação de inglês acadêmico. Através da 
ajuda contínua do professor e auto avaliação o aluno irá definir suas metas de estudo, o que vai 
capacitar sua habilidade de observar o seu próprio processo e compreendendo as suas 
necessidades individuais de linguagem através da avaliação diária de sua fala compreensão

ExpectatiVas dO curso

+ melhorar a sua
habilidade em debates

DURAÇÂO
2 módulos (cada módulo 4 semanas, 100 horas) 

Início das aulas
Ver calendário 

melhorar as habilidades
Ganhar confiança + nas apresentações
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Your success is our goal
BUSINESS PROGRAM

expectativas do curso

++Aprender como
desenvolver um currículo

Desenvolver as habilidades
em uma entrevista

Aprender na prática o
vocabulário de negócios

BUSINESS I
A comunicação empresarial desempenha um papel importante deste curso. A cada aluno 
é atribuído a pesquisa de um país ou empresa de sua escolha para que este crie um 
projeto abrangente de negócios em um ambiente global, com ênfase em negócios e 
comunicação sem fronteiras. Os alunos também vão fazer apresentações orais com base em 
seus relatórios escritos. No início de cada aula, são revisados os jornais e os vocabulário 
assim como estudos de notícias globais e evolução tecnológica do momento. Frases, verbos 
e expressões idiomáticas para o trabalho e da vida cotidiana serão revistos para que os 
estudantes se tornem mais familiarizado com a cultura canadenses e as empresas 
norte-americanas. 

BUSINESS II
Esta é uma parte prática do curso; oferece aos alunos uma oportunidade de explorar 
conceitos em uma empresa moderna norte-americana no contexto da Língua Inglesa. Os 
alunos vão ganhar confiança e adquirir mais experiência e conhecimento nas seguintes 
modalidades: fazer ligações telefonicas; processo de negociação: como se tornar um bom 
negociador; como se preparar para entrevistas de trabalho e como organizar e fazer 
apresentações. Os alunos vão concluir o curso equipados e capacitados e com nível de 
Inglês aplicáveis ao mundo dos negócios em geral.

Duração 
2 módulos (cada módulo 4 semanas, 100 horas) 



Desenvolver um bom plano de estudos
+ 

Melhorar as habilidades
em falar em público

+ 
Aprender técnicas de ensinar

em uma sala de aula

Integrar as atividades de
ensino para jovens e crianças

+
explorar diversas

metodologias de ensino
+ 

ensinar lições na prática 
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+
+

+
+

i-TESOL

(4 semanas, 100 horas) 
TESOL 1 módulo 
(4 sema- nas, 100 horas) 

Consultar o calendário

expectativas do curso

Indicado para pessoas sem experiência previa e 
que desejam seguir uma carreira como 
professores de inglês. Ou para aqueles que já 
tem experiência de ensino e que desejam ter 
essa experiência reconhecida. Os professores 
além de aperfeiçoarem o idioma, aprenderão 
técnicas fundamentais de ensino, linguística, 
comunicação, apresentação e avaliação. Os 
alunos aprenderão a desenvolver métodos 
para administrar e apresentar as lições nos 
campos de: Compreensão, conversação, leitura e 
escrita. Os alunos aprenderão um extenso 
glossário de terminologia de ensino e de como 
aplicar esses termos, tanto para as tarefas de 
TKT como para as situações gerais de ensino. 
Além disso, os alunos do programa 
aumentarão a sua compreensão, gramática, 
vocabulário, pronuncia e as técnicas de ensino  ..

TYCP
Este é um programa intensivo desenvolvido 
para ensinar línguas estrangeiras com 
fundamentos do ensino de Inglês para crianças. 
O programa abrange desenvolvimento de 
teorias, técnicas de ensino básico, 
planejamento de aulas e exemplos de lições. 
Os professores serão treinados em metodologias 
de ensino para auxiliá-los em se tornarem 
professores de inglês infantil mais e cientes e 
ativos. O programa é ministrado por 
instrutores experientes e de alta qualificação. 

Duração TYCP 1 módulo

I-TESOL / TKT / TYCP
Your success is our goal

Datas de início 



IELTS
 

Your success is our goal
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IELTS
O exame IELTS (International English 
Language Testing System) é um exame 
padronizado que comprova proficiência no 
inglês. Criado há mais de 20 anos, o exame é 
considerado como um dos principais padrões em 
exames do idioma. Mais de 1.7 milhões de 
candidatos prestam o IELTS todos os anos e o 
utilizam tanto no mundo acadêmico como no 
professional. O exame IELTS é 
reconhecido por mais de 6 mil instituições em 
mais de 135 países, portanto, é ideal para 
estudantes que pretendem ingressar em um 
curso de graduação, pós-graduação ou que 
estão buscando estágios onde a comprovação 
do inglês é exigida. Administrado em parceira 
com a UCLES (University of Cambridge Local 
Examination Syndicate) com o British Council e 
com o IDP (International Development 
Program) 

Duração 
2 módulos (cada módulo 4 semanas, 100 horas) 

 

o IELTS é um dos exames mais conhecidos 
de todo o mundo e testa individualmente as 4 
habilidades que devem ser dominadas em 
outro idioma: leitura, compreensão, escrita e 
conversação. Boa parte das universidades e 
Colleges exigem que a pontuação IELTS seja 
entre 6.0 e 6.5. O candidato que obter a nota 
exigida comprova que pode estudar em uma 
instituição de ensino superior com aulas 
ministradas em inglês ou que pode iniciar 
seu estágio, se a nota obtida não for o su 
ciente o exame demonstra quanto tempo 
será necessário para que o candidato 
desenvolva suas habilidades para conseguir a 
nota desejada. Normalmente os resultados do 
IELTS são obtidos 2 semanas após o 
exame, facilitando o processo de admissão 
em inúmeras instituições. 

Expectativas do curso

++Melhorar as habilidades
acadêmicas de ensino 

descobrir técnicas eficazes para
um bom resultado no teste 

melhorar as habilidades de
escrita, leitura, fala e ouvido

Datas de início 
Verificar calendário oficial 



Início das aulas

PPP

UCPP

Duração

PPP / UCPP
 O Programa PPP – Preparatório para o Pathway – 
tem o foco principal nas habilidades do inglês 
acadêmico e profissional. O programa combina o 
aperfeiçoamento do idioma inglês, com as habili-
dades acadêmicas para capacitar o estudante a inte-
grar-se no ambiente universitário e também para 
prepará-lo para o programa de Pathway (UCPP). 

O Programa de UCPP da SGIC é designado para 
estudantes internacionais que já possuem um nível 
de inglês avançado ou que já tenham completado os 
nossos programas de níveis ESL. Este programa é 
focado em complementar as habilidades necessárias 
para integrar-se aos estudos no Canadá. Após o 
término do programa, o estudante está capacitado há 
entrar em uma das universidades parceiras da SGIC. 
Os estudantes aprendem  a vivenciar as habilidades 
necessárias para desenvolver redações, artigos, 
atividades e apresentações praticadas diariamente 
em uma universidade no Canadá. 

Consulte nosso calendário

3 módulos (cada módulo 4 semanas, 100 horas)

Melhorar o conhecimento da
gramática inglesa como a aplicação na

escrita tal como a forma de falar 
+

Descobrir como usar as frases
comuns para melhorar a escrita

+
Aprender como fazer apresentações formais

+

+

Aprender como escrever teses, 
artigos de jornais, desenvolver resumos de textos

+
Melhorar as habilidades de conversação

e aprender como debater
+

Aprender como analizar textos com
significados ocultos ou complexos e entender

como trabalhar em uma linguagem neutra

+

+

Expectativas do Curso



PATHWAY 
Partner Schools
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TORONTO
Facilities for students

VANCOUVER
Facilities for students

Computer

Wi-Fi

Kitchen

Student Lounge

Computer

Wi-Fi

Kitchen

Student Lounge

INSTALAÇÕES 
sgic
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AtivIDADES



 ACOMODAÇÃO 
A colocação em Casa de Família está disponível para todos os períodos. A Casa de família promove 
a amizade e comunicação cultural é uma ótima maneira para que você melhore o seu Inglês 
enquanto experimenta o estilo de vida canadense. O Coordenador da homestays da SGIC irá 
selecionar as famílias anfitriãs para os estudantes SGIC. Uma qualidade muito importante que nós 
procuramos nas famílias é o seu desejo genuíno de compartilhar sua vida familiar e cultural com 
o estudante internacional. 
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Todas as famílias são monitoradas e avaliadas. Pedidos especiais de religião, dietas, 
alergias, etc., podem ser acomodados. Seu anfitrião irá apresentá-lo a cidade e o bairro em que 
você vai viver. Sua família, também vai incentiválo a participar nas suas atividades e estão lá para 
ajudá-lo a ajustar e ter uma ótima experiência no Canadá. Todas as casas estão nas 
proximidades com a estação do metrô, o nosso sistema de trânsito é muito e ciente e seguro. 
Iremos enviar lhe um questionário de alocação de casa de família como objetivo de combinar o seu 
perfil com o da família anfitriã. 

“ ”
Você poderá praticar

seu inglês fora

da sala de aula todos os 
dias

na sua casa de família



Join
SGIC’s

www.facebook.com/sgiccanada

Watch
SGIC TV on

Find
SGIC on

www.facebook.com/sgiccanada

www.facebook.com/sgiccanada

www.facebook.com/sgictoronto
-VANCOUVER

-TORONTO

 www.sgiccanada.com
contact in brasil

brasilmarketing@sgiccanada.com

SGIC Toronto
150 Dundas St. West 
2nd, 3rd, 4th Floor Toronto,
ON. Canada M5G 1C6 
Tel: 416-929-4050 / Fax: 416-929-2965 
latin@sgiccanada.com

SGIC Vancouver
605 Robson St. Suite 200 
Vancouver, BC. Canada 
Tel: 604-605-0220 / Fax: 604-605-0270
brasil@sgiccanada.com

SGIC North York 
(Highschool) 
89 Finch Ave. West Suite 200 
North York, ON. Canada
Tel: 416-929-5553 / Fax: 416-929-2965 
admin@sgiccanada.com

Your Success is our Success
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