COLÉGIO ADVENTISTA DO CPA

Data: 26 de fevereiro de 2018.
De: Equipe Pedagógica
Para: Pais e Responsáveis.
Assunto: Intercambio Cultural e Linguístico
Comunicado: 008
Prezados Pais e Alunos,
Temos a alegria em informar que no ano de 2018 completa 12 anos que alunos da rede
educacional brasileira tem a oportunidade de participar do Intercâmbio cultural e linguístico
promovido pela instituição. Neste período, cerca de 10 mil alunos alcançaram o almejado sonho de
participar deste programa.
Para o ano de 2018, o programa contemplará a ida a 2 grandes cidades do mundo (Nova
Iorque e Orlando). Serão 12 (doze) dias em uma de nossas Instituições Adventistas na região de
Orlando, onde terão aulas de Inglês com professores nativos, no período da manhã e/ou tarde,
passeios culturais na região (visita a NASA, Sea World, Busch Gardens, Universal Studios),
atividades recreativas e a possibilidade de conhecer outras culturas e pessoas.
Também passarão 3 (três) dias em Nova Iorque, visitando os principais pontos culturais desta
grande metrópole do mundo, onde terão a oportunidade de ter uma vivência intensiva dos principais
destaques da cidade (Central Park, Estátua da Liberdade, Museu da Imigração, Times Square, One
World Trade Center e Empire State Building).
A visita ocorrerá com um especialista em história e cultura local, de modo que farão a visita,
simultaneamente a uma aula que será ministrada.
Estamos oferecendo um programa de 15 dias de imersão total.
O programa inclui:
 Hospedagem e 3 refeições diárias em Orlando
 Seguro de saúde.
 Enfermeira disponível 24hs
 Aulas de Inglês de manhã e/ou a tarde
 60h de imersão linguística acadêmica (dentro e fora da sala de aula)
 Certificado de Curso de Inglês reconhecido no Brasil
 Passeios culturais, passeios recreativos e Tour de compras em Orlando
 Passeios culturais em Nova Iorque
 Hospedagem em Nova Iorque (3 dias/2 noites com café da manhã incluso)
 Ingressos para todos os locais de visita interna.
 Acompanhamento de profissionais da escola durante todo o período
 Transporte desde a chegada no aeroporto nos EUA, até o momento de embarque de
retorno ao Brasil
A data prevista para o evento é de 28 maio a 12 de junho de 2018. Inscreva-se já, vagas
limitadas. Para maiores detalhes, convidamos os senhores a participar da reunião de apresentação
do projeto. Os alunos que têm interesse poderão vir junto com seus pais e/ou responsáveis para
receberem informações de valores e roteiro. A reunião será no dia 28 de fevereiro, segunda-feira,
próxima, às 19h no Colégio Adventista Centro América. As inscrições estarão abertas logo após a
reunião.
Grato,
Direção Escolar
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