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POR QUE ESCOLHER A EC? DESTINOS INCRÍVEIS
Pronto para começar sua aventura?A EC English tem 30 anos de experiência com 22 escolas operando em 3 continentes. Ajudamos estudantes de 

mais de 140 países a realizar e alcançar seus sonhos e objetivos. Na EC entendemos seus sonhos e como cada 
detalhe é essencial para garantir o sucesso dentro e fora da sala de aula.

Mais motivos para começar sua jornada com a EC? Deixe-nos ajudá-lo a Encontrar Sua Voz.

Com 22 escolas ao redor do mundo, você certamente encontrará a cidade perfeita para aprender Inglês. Se você 
é um amante das grandes cidades, pode se deixar levar pela agitação da Times Square em Nova York ou explorar 
os locais históricos e ruas de Dublin. Se você é fã do mar e da vida praiana, pode aproveitar San Diego ou Brighton 
ou aproveite a magia selvagem da Cidade do Cabo ou experimente o melhor da vida na ilha de Malta... Então, para 
onde você quer ir?22 ESCOLAS, 6 PAÍSES

3 CONTINENTES
Você conhecerá estudantes de mais de 140 
nacionalidades diferentes. Todos com os 
mesmos objetivos, coragem e determinação 
que você.

CONCEITO BOUTIQUE
A EC possui ambientes de ensino modernos, 
bem decorados e de alta tecnologia. 
Agendamos atividades dentro e fora da sala 
de aula para proporcionar um ambiente 
interessante e divertido para aprender.

ORANGE CARPET EXPERIENCE
Nossa premiada "Orange Carpet Experience" 
significa que todos os alunos são VIPs na 
EC! A partir do momento em que você enviar 
sua matrícula, lançaremos o Tapete Laranja e 
garantiremos que você aproveite ao máximo 
seu tempo no exterior conosco.

PRÊMIOS 
Conquistamos o principal prêmio do nosso 
setor, o "ST Star Chain School Award", 
em 2020/21, 2018, 2017, 2016 e 2011. Em 
2016, ganhamos o "Silver Star Award" de 
Experiência do Cliente do Reino Unido 
por nossa "Orange Carpet Experience". 
Ganhamos o "Star Innovation Award" em 
2009 e 2010. 

MyEC
A partir do momento em que você 
reservar seu curso, você terá acesso ao 
"MyEC", uma ferramenta de aprendizado 
exclusiva para nossos alunos. Você se 
beneficiará de materiais de aprendizado 
gratuitos, acompanhamento de progresso e 
conhecerá outros alunos de todo o mundo 
que estudarão no mesmo campus que você!

TECNOLOGIAS DE PONTA
Todas as nossas salas de aula estão 
equipadas com a mais recente tecnologia 
de aprendizagem, incluindo IWBs (Quadros 
Brancos Interativos) para tornar cada aula 
mais focada e dinâmica.

Você faz o esforço, nós garantimos o seu progresso!
Se você atender aos requisitos do curso, você progredirá na taxa mostrada abaixo.

CANADÁ
Montreal
Toronto

Toronto 30+
Vancouver

Vancouver 30+

IRLANDA
Dublin

Dublin 30+

EUA
Boston

Nova York
Nova York 30+

San Diego
San Francisco

Los Angeles

MALTA
Malta

Malta 30+

Reino Unido
Londres

Londres 30+
Cambridge

Brighton
Bristol

Manchester

ÁFRICA DO SUL
Cidade do Cabo

N Í V E I S  E C A1 A2 B1 B1+ B2 B2+ C1 C2

IELTS* 3.0 - 4.0 4.0 - 4.5 4.5 - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 6.5 6.5 - 7.5

Cambridge* KET PET FCE CAE

TOEFL* 35 - 45 46 - 65 66 - 85 86 - 105

TOEIC* 255 - 400 405 - 600 605 - 780 785 - 900

  4 S E M A N AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *Equivalente



ESCOLHA O SEU  
CURSO

PREPARATÓRIOS PARA EXAMES DISPONÍVEIS (aulas por semana)

B2 C1 C2 IELTS TOEFL TOEIC

Boston

San Diego e e

Los Angeles

Nova York e

San Francisco

Montreal

Toronto e e e

Vancouver e e e

Londres e e e

Cambridge

Brighton e e e

Bristol e

Manchester e

Dublin e e e

Malta e e e e

Cidade do Cabo e e e

INGLÊS GERAL
Neste curso, você desenvolverá cada uma 
das quatro habilidades em inglês: falar, ouvir, 
ler e escrever. Disponível em todos os níveis, 
em 20, 24 e 30 aulas por semana.

INGLÊS NA CIDADE
Aprenda inglês enquanto aprende mais sobre 
seu destino na EC! Este programa combina 20 
aulas de Inglês geral com 10 aulas de Inglês 
inspiradas na cidade onde você estuda. Você 
explorará tópicos diferentes a cada semana, 
com aulas adaptadas ao seu destino.

INGLÊS PARA O TRABALHO
Trabalhe seu Inglês para participar de 
reuniões, escrever e ler e-mails e relatórios 
de projetos e realizar reuniões online com 
confiança. Dedique 10 aulas semanais (20 de 
inglês geral e 10 de Inglês para Trabalho) para 
desenvolver as habilidades que o ajudarão a 
construir uma carreira internacional.

UNIBRIDGE - INGLÊS ACADÊMICO
Disponível em Cambridge.
Dedique 12 aulas de Inglês geral, combinadas 
com preparação para exames e dois módulos 
de 4 semanas focados no desenvolvimento de 
habilidades necessárias para a universidade, 
como redação, leitura, pesquisa e muito mais!

FAST-TRACK
Disponível em Cambridge.
Chamando todos os Nômades Digitais, 
que têm a flexibilidade de trabalhar de 
qualquer lugar! Estude Inglês geral com aulas 
particulares individuais para atender às suas 
necessidades linguísticas, aulas com foco 
especial e acesso a espaço de escritório para 
que você possa trabalhar enquanto estuda.

EC Live
No conforto de sua casa, você pode aprender 
ou melhorar seu Inglês ou Francês e 
habilidades de negócios, como comunicação 
em seu local de trabalho e muito mais! 
Os nossos cursos online são com tutores 
ao vivo e os programas têm horários e 
intensidades diferentes que se ajustam às 
suas necessidades e disponibilidade.

Programas de voluntariado
Disponível na África do Sul - Cidade do Cabo.
O voluntariado é uma maneira incrível de 
crescer como pessoa, contribuindo de 
forma significativa no meio ambiente e 
comunidades locais. Na EC Cape Town, você 
poderá se voluntariar para trabalhar com 
animais ou crianças e poderá encontrar o 
projeto que mais tenha afinidade e onde fará 
mais diferença, tudo isso enquanto aprimora 
o Inglês através da prática no mundo real.

PROGRAMAS PATHWAYS
Disponível no Canadá.
Escolha sua escola EC em Vancouver, Toronto 
ou Montreal e alcance o nível de inglês exigido 
pela universidade sem ter que fazer o TOEFL/
IELTS. Nosso programa "Pathways" oferece 
acesso a uma ampla seleção de universidades 
e faculdades em todo o Canadá.

ENGLISH PLUS Co-Op
Disponível em Toronto e Vancouver.
Através da EC, alcance o nível exigido de 
inglês para entrar diretamente sem IELTS ou 
TOEFL em programas de ensino superior no 
Canadá com CO-OP (práticas de trabalho 
como parte do programa acadêmico onde 
você pode obter experiência profissional na 
área de estudo).

PREPARATÓRIOS PRA EXAMES
Alcance todo o seu potencial com 
treinamento para exames técnicos. Cursos 
preparatórios para os exames CAMBRIDGE, 
IELTS, TOEFL ou TOEIC.

ENGLISH PLUS
Personalize seu aprendizado com nossos 
programas "English Plus". Escolha entre 
emocionantes aulas opcionais específicas 
para destinos, como Safari na Cidade do 
Cabo, Dança em Nova York, Surfe em San 
Diego e Gastronomia em Montreal.

FRANCÊS GERAL
Disponível em Montreal.
Seja você iniciante ou mais avançado, neste 
curso você terá a oportunidade de melhorar 
suas habilidades de leitura, escrita, audição 
e fala em francês.

EC 30+
Exclusivamente para alunos com 30 
anos ou mais, este programa é feito 
sob medida para atender um aluno 
mais maduro. Com um rico calendário 
de atividades sociais e culturais com 
colegas cujos objetivos se alinham 
aos seus, você poderá focar seu 
aprendizado e aproveitar ao máximo 
seu tempo no exterior!

Maximize a experiência com aulas 
individuais extras, Coaching executivo 
e workshops gratuitos de pronúncia e 
gramática.

Disponível em: Nova York, Toronto, 
Vancouver, Londres, Dublin e Malta.

CLUB 50+
Destinado a estudantes com 50 anos ou mais que desejam ter uma imersão na 
língua inglesa na deslumbrante Malta. Um curso de 2 semanas oferecido entre Maio 
e Setembro, cheio de lições e atividades para aprender em cenários da vida real. 
Aprenda uma nova habilidade e conheça novas pessoas que pensam como você!

Disponível em: Malta.

YOUNG ACHIEVERS
O programa 'EC Young Achievers" é a escolha ideal para estudantes de 15 a 18 
anos que desejam recursos adicionais ao aprendizado de Inglês e/ou Francês. 
Características que irão aprimorar seus interesses e habilidades individuais, 
estabelecendo as bases para um maior crescimento dentro de sua área escolhida e 
educação superior.

Disponível em: Montréal.



ENCONTRE SUA CASA
Uma escolha de opções de acomodação

LIÇÕES E ATIVIDADES

Este exemplo de calendário de atividades da EC Brighton mostra... 

 Atividades GRATUITAS 

 Workshops de Idioma Gratuitos 

Domingo 3

Boas-vindas no Tapete Laranja para os 
novos alunos, em casa

Brunch e bate-papo  11:00, a partir de £6

City Tour 12:00

10

Boas-vindas no Tapete Laranja para os 
novos alunos, em casa

Brunch e bate-papo  11:00, a partir de £6

City Tour 12:00

17

Boas-vindas no Tapete Laranja para os 
novos alunos, em casa

Brunch e bate-papo  11:00, a partir de £6

City Tour 12:00

24/31

Boas-vindas no Tapete Laranja para os 
novos alunos, em casa

Brunch e bate-papo  11:00, a partir de £6

City Tour 12:00

Segunda-
Feira

4

Recepção no Tapete Laranja  dos novos 
alunos, na escola

Drinque de boas-vindas  
para novos alunos, 18:00

11

Recepção no Tapete Laranja  dos novos 
alunos, na escola

Drinque de boas-vindas  
para novos alunos, 18:00

18

Recepção no Tapete Laranja  dos novos 
alunos, na escola

Drinque de boas-vindas  
para novos alunos, 18:00

25

Recepção no Tapete Laranja  dos novos 
alunos, na escola

Drinque de boas-vindas  
para novos alunos, 18:00

Terça-Feira 5

Clínica de pronúncia 11:00 e 14:45

Passeio de arte de rua  14:45 

Noite no Pub 20:15

12

Clínica de pronúncia 11:00 e 14:45

Ginástica 19:00 

Noite do pub 20:15pm

19

Clínica de Pronúncia 11:00 e 14:45

Caminhada por Brighton 14:45

Noite no Pub 20:15pm

26

Clínica de pronúncia 11:00 e 14:45

Zumba 14:45 

Noite no Pub 20:15pm

Quarta-Feira 6

Apresentação do Ano Acadêmico  10:00 

Vôlei  14:45

Quartas de final de Wimbledon  
Masculino  Student Lounge 13:00

13

Exercícios de Letras Musicais12:15pm

Clínica de currículos 11:00 e 14:45

Filme  14.45pm

Passeio de arte de rua 14:45

20

Yoga 14:45pm

Ginástica 19:00pm

Teatro de Londres “O Rei Leão” 
15:30, £65,00

27

Treinamento de Letras Musicais 12:15

Clínica de currículos 11:00 e 14:45

Filme  14.45pm

Vôlei 19:00pm

Quinta 7

Conversação 11:00 e 14:45

Seven Sisters 14:45pm

Futebol  19:00pm, £3

Festa para menores de 18 anos 19:00pm, 
£4,50

14

Conversação 11:00 e 14:45

Yoga 14:45

Futebol  19:00pm, £3

21

Conversação 11:00 e 14:45

Vôlei 14:45pm

Filme 14:45pm

Futebol  19:00pm, £3

28

Conversação 11:00 e 14:45

Yoga 14:45pm

Futebol  19:00pm, £3

Festa dos Alunos 19:00, £4,50

Sexta 8

Cerimônia de Graduação  12:15

Laser Tag 19:00pm, £5

Excursão para Escócia

15

Cerimônia de Graduação  12:15

Seven Sisters 14:45pm

Excursão para Paris & Versalhes

22

Cerimônia de Graduação  12:15

Zumba 14:45pm

Boliche 19:00pm, £5

29

Cerimônia de Graduação  12:15

Caminhada Histórica 14:45pm

Laser Tag  20:00pm, £5

Sábado 9

Excursão para  Oxford, Windsor e Eton

Excursão para Bath e Stonehenge

16

Excursão para Liverpool e Manchester

Excursão para Bath e Stonehenge

23

Excursão para Londres

Excursão para  Oxford, Windsor e Eton

30

Excursão para Liverpool e Manchester

Excursão para Bath e Stonehenge

ATIVIDADES GRATUITAS
Não importa onde você escolha ter sua experiência EC, você 
desfrutará de incríveis atividades gratuitas! Nossos calendários 
de atividades garantirão que você conheça seu destino como um 
morador local e passará tempo praticando Inglês com moradores 
locais e outros estudantes.

WORKSHOPS GRATUITOS
Aproveite os workshops de idiomas gratuitos, sessões sem 
conversação e clínicas de habilidades para conferências, um clube 
de lição de casa, clínicas de redação, habilidades para exames e 
muito mais!

CASA DE FAMÍLIA
Desfrute de todos os prazeres de casa, desde boas-vindas calorosas 
a refeições caseiras. Oferecemos casas de família padrão (quarto 
individual ou duplo com banheiro compartilhado) ou conforto 
(benefício adicional de suíte ou banheiro privativo).

RESIDÊNCIA ESTUDANTIL
Socialize com estudantes de todo o mundo nas áreas comuns do 
nosso alojamento. Você poderá viver de forma independente e 
explorar o destino junto com seus companheiros.

REPÚBLICA ESTUDANTIL
Compartilhe uma casa ou apartamento com outros estudantes 
internacionais e aproveite a independência de ficar em um ambiente 
menor.

CASA OU APARTAMENTO COMPARTILHADO
Conheça pessoas de todo o mundo enquanto compartilha uma casa 
ou apartamento. Você poderá interagir com estudantes e jovens 
profissionais.

ACOMODAÇÃO PARTICULAR
Apartamentos e condomínios particulares também estão disponíveis 
em muitos de nossos destinos.

APART HOTEL
Se você procura um apartamento com as instalações e comodidades 
de um hotel, essa é a opção certa para você. Desfrute do conforto de 
um hotel com a privacidade de um apartamento independente.



www.ecenglish.com

ACREDITAÇÕES, LICENÇAS  
& ASSOCIAÇÕES
Todas as nossas escolas são credenciadas pelas principais 
associações em seus respectivos países e são membros das 
principais organizações internacionais do setor.

EUA

CANADÁ

REINO UNIDO

IRLANDA

MALTA

ÁFRICA DO SUL


