Avance no nosso
programa de inglês.
INGLÊS EM LANGARA PARA PROPÓSITOS ACADÊMICOS (LEAP)

CANADA

Estude Inglês no Langara
Localizado na bela cidade
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ESL + 2 + 2
SEU CAMINHO PAR A O SUCESSO
QUARTO ANO

University
Quality
Alliance

Estudos universitários em
Langara, ou outra instituição.
30 créditos / 10 cursos por ano

TERCEIRO ANO

University of
British Columbia
University of Victoria

Estudos universitários em
Langara, ou outra instituição.

Passe o seu terceiro e
quarto ano concluindo seu
bacharelado no Langara,
ou em outra instituição no
Canadá ou em outro lugar.

30 créditos / 10 cursos por ano

University of
Saskatchewan
SEGUNDO ANO

Queen’s University
Simon Fraser University

Estudos de transferência para
universidade no Langara.
30 créditos / 10 cursos por ano

LEAP - NÍVEL 8
LEAP - NÍVEL 7

PRIMEIRO ANO

LEAP - NÍVEL 6

Estudos de transferência para
universidade no Langara.

LEAP - NÍVEL 5

30 créditos / 10 cursos por ano

Passe os seus dois primeiros
anos de estudos universitários
visando sua graduação, diploma
ou certiﬁcado no Langara

LEAP - NÍVEL 4
LEAP - NÍVEL 3
LEAP - NÍVEL 2
LEAP - NÍVEL 1
LEAP - BÁSICOS

ESL

LEAP
Cada sessão é de 7 semanas
com 20 horas / semana

LEAP = Inglês no Langara
para Propósitos Acadêmicos.
O nível de entrada no ESL é
determinado por um teste de
nivelamento.

LEAP – Inglês em Langara para Propósitos Acadêmicos
(Langara English for Academic Purposes)
NÍVEIS DE BASE (BASICS LEAP - LEAP 2)

PREPAR AÇÃO ACADÊMICA (LEAP 3 - LEAP 8)

O Inglês em Langara para Propósitos Acadêmicos (LEAP) é um

O conteúdo para os níveis intermediários e avançados do Programa

programa intensivo de inglês destinado a preparar os estudantes

LEAP é elaborado a partir de uma ampla gama de disciplinas

cuja primeira língua não é o inglês para o estudo em inglês em

acadêmicas. Cada semana os estudantes praticam todas as suas

tempo integral nas universidades e faculdades. As habilidades

habilidades linguísticas fundamentais no contexto de uma

acadêmicas são enfatizados em todos os níveis do programa.

disciplina acadêmica. O nível de habilidade de pensamento crítico e

Os níveis de iniciante a intermediário do LEAP focalizam no
ambiente e na cultura de Vancouver e do Canadá. Através de

de complexidade de estratégias acadêmicas aumentam à medida que
os estudantes progridem no programa.

uma variedade de temas, materiais e atividades a sala de aula
se transforma num ambiente de língua viva. Os estudantes
desenvolvem suas habilidades de falar, ouvir, ler e escrever,

O LEAP proporciona uma experiência única de aprendizagem aos
estudantes por:
·

Facilitar o desenvolvimento da linguagem e habilidades acadêmicas

enquanto expandem seus conhecimentos de Vancouver, do

·

Ajudar os estudantes a terem sucesso na aprendizagem independente

Canadá, e do mundo.

·

Incentivar a integração do estudante na comunidade acadêmica e social
do Langara College

UMA ABORDAGEM INTEGR ADA PAR A A APRENDIZAGEM

Habilidades essenciais nos Níveis Básicos do LEAP

Falar

Compartilhe opiniões e ideias com os colegas.
Faça curtas apresentações.

Ouvir

Acompanhe as conversações numa velocidade natural.
Ouça oradores convidados especiais.

A conclusão bem sucedida no LEAP leva à admissão direta nos
estudos universitários no Langara. Os estudantes no LEAP 8 podem
fazer um curso de crédito universitário, além de seus cursos LEAP.
As sessões LEAP são de sete semanas de duração e são oferecidas
seis vezes por ano. Os estudantes têm classe de 20 horas por semana.
Eles devem gastar entre 10 e 20 horas por semana fazendo lição de

Ler

Escrever

Cultura

Leia curtos romances e passagens de ESL.
Aumente seu vocabulário.
Desenvolva confiança em expressar ideias.
Aprenda habilidades de edição.
Estude temas que refletem a sociedade canadense.
Conheça Vancouver através de passeios especiais.

Os Níveis Básicos do LEAP inspiram os estudantes a:
·

Melhorar suas habilidades na língua inglesa

·

Usar o inglês de uma forma natural e significativa através de
atividades dinâmicas, tanto dentro quanto fora da sala de aula

·

Saber mais sobre a cultura canadense explorando temas ligados à
sociedade canadense

Os instrutores do LEAP têm formação especializada em Ensino
de Inglês como Segunda Língua (TESL) e são cuidadosamente
selecionados por suas experiências no ensino de inglês,
consciência transcultural, e compromisso de ajudar os estudantes
a alcançar o sucesso acadêmico.

casa.

UMA ABORDAGEM INTEGR ADA PAR A A APRENDIZAGEM

Modelo gráfico de um unidade de uma semana de aprendizagem LEAP

Estudantes Internacionais
COMO SE INSCREVER

1

Atender aos requisitos de admissão:

3

Receber uma oferta de admissão por e-mail

Conclusão bem sucedida de 12 anos de educação formal
(equivalente ao Grade 12 de BC)
Nota: Fornecer todas as informações pertinentes relativas à

4

Pagar as taxas do curso para duas as primeiras sessões

5

Receber uma carta de aceitação por e-mail e correio

proficiência em inglês.

2

Enviar o envelope de inscrição:
·

Formulário de inscrição – www.langara.ca/leap

·

Documentos educacionais:
·

Histórico Escolar Oficial do Ensino Médio e o certificado de
graduação
ou

·

Histórico Escolar Oficial da Faculdade ou Universidade
Nota: Serão aceitas apenas as versões oficiais em inglês ou
traduções certificadas do inglês dos documentos educacionais.
Não serão aceitos fax, fotocópia, ou documentos digitalizados.

·

Cópia da pontuação do teste da língua Inglesa (se disponível)

·

$ 155 de Taxa de inscrição

6

Solicitar o visto de estudante na embaixada canadense
mais próxima ou escritório de vistos

CASA DE FAMÍLIA (HOMESTAY)
É recomendado se hospedar em Casa de Família (quarto privativo
com cama, mesa, e três refeições por dia). Para as taxas e
procedimentos de inscrição em Casa de Família, consulte o web site
da Educação Internacional ou envie um e-mail para
homestay@langara.ca.

* TA X AS DO LEAP PAR A ESTUDANTES INTERNACIONAIS
Estudantes Internacionais do LEAP:

· $2.988 dólares por sessão de 7 semanas
· $ 155 uma única vez, para taxa de inscrição não
reembolsável
· É necessário um pagamento mínimo de duas sessões
(não reembolsável e intransferível)
* Todos os valores são em dólares canadenses. As taxas estão
sujeitas a alterações.
Todos os estudantes farão o Teste de Nivelamento no início
do programa. Por favor, consulte o web site para as condições
detalhadas sobre o reembolso: www.langara.ca/leap

DATAS DE INÍCIO
2020

2021

3 de janeiro
26 de fevereiro
29 de abril
24 de junho
2 de setembro
28 de outubro

6 de janeiro
3 de março
28 de abril
23 de junho
1 de setembro
27 de outubro

DUR AÇÃO DA SESSÃO
Cada sessão é de sete semanas de duração, com 20 horas de aula por
semana.

PAR A MAIS INFORMAÇÕES
International Education, Langara College
100 West 49th Avenue, Vancouver, BC, Canada V5Y 2Z6
Tel: +1.604.323.5023
Fax: +1.604.327.9210
E-mail: international@langara.ca
Website: www.langara.ca/international
PORT
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