
VERÃO & INVERNO
ESL CAMPS
ACAMPAMENTOS 
DE INVERNO

DATAS:
9 DE JANEIRO A 3 DE 
MARCHAR DE 2023
Entrada flexível - escolha as 
datas e a duração da estadia de 
2 a 4 semanas.

ACAMPAMENTO DE 
VERÃO

DATAS: 
9 DE JULHO - 4 DE 
AGOSTO DE 2023
Entrada flexível - escolha as 
datas e a duração da estadia de 
2 a 4 semanas.

Os acampamentos de verão e inverno de ESL 
na FCA são para alunos em idade escolar que 
desejam melhorar suas habilidades em inglês. 
Os alunos que frequentam os acampamentos  
da FCA participarão de aulas de ESL (inglês 
como segunda língua) com foco em leitura, 
escrita, audição e conversação. As atividades 
da tarde, noite e fim de semana oferecem aos 
alunos a chance de apreciar a cultura canadense.

Crédito acadêmico disponível para participação 
no ESL Camp de quatro ou mais semanas.

* As taxas incluem aulas, atividades e estadia.
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COMO SE INSCREVER
1. Preencha o formulário de inscrição.

2. Pague pelo ESL Camp.

3. Você receberá um e-mail de confirmação assim que o pedido e o 
pagamento forem recebidos.

Política de reembolso: Até 30 dias antes do início do curso, as taxas são 
reembolsáveis menos a taxa administrativa de US $ 500. Depois desse 
período as taxas não são reembolsáveis.

“O acampamento de verão da FCA foi realmente incrível. As 

atividades das quais participei foram muito interessantes e os 

professores da FCA eram verdadeiramente talentosos e atenciosos. 

As pessoas em Fredericton foram extremamente amigáveis e minha 

estadia lá me fez sentir relaxado e frutífero, à medida que

aprimorava minhas habilidades em inglês e fazia novos amigos. ” 

~Archer Chen

ESTADIA EM CASA 
DE FAMÍLIA 
Os alunos serão colocados em 

casas de família atenciosas e 

seguras, localizadas a poucos 

minutos da escola.
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PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
Todas as aulas serão realizadas na 
Fredericton Christian Academy, 
localizada no lado norte de 
Fredericton. A parte acadêmica do 
programa inclui quatro horas de 
instrução em sala de aula todas 
as manhãs. Durante as aulas, os 
alunos receberão atenção pessoal 
para ajudar a desenvolver suas 
habilidades de inglês na leitura, 
conversação e linguagem escrita. As 
tardes e noites serão preenchidas 
com uma variedade de Eventos/
Atividades divertidas.

Todos os recursos e materiais da sala 
de aula estão incluídos na taxa de 
inscrição, como pastas, canetas, lápis 
etc. O almoço e lanches nutritivos 
serão fornecidos gratuitamente.

EVENTOS / ATIVIDADES
Os alunos participarão de uma 
variedade dos seguintes Eventos/
Atividades divertidas e emocionantes. 
Alguns Eventos/Atividades dependem 
do clima.
• Galeria de Arte Beaverbrook
• Mercados Northside e Southside
• Clay Cafe
• Caça ao tesouro
• Science East
• The Playhouse
• Museu do Chocolate Ganong
• Kingswood Bowling & Centro de 

Entretenimento
• Kings Landing - Local Histórico
• Magic Mountain
• Passeio de boia no rio Nashwaak
• Magnetic Hill Zoo
• TreeGo
• Passeio de barco em St. Andrews
• Fundy National Park
• Esquiar
• E muito mais!!


