
Nosso programa convida estudantes de língua inglesa do mundo inteiro a ficarem 
em nossas instalações residenciais por três semanas e ficarem imersos na língua 
inglesa e na cultura americana aqui em Houston. Oferecemos:

• 4-5 horas de aulas de inglês durante o dia
• Aulas de arte e educação física à tarde
• Passeios por atrações culturais e atividades sociais em Houston à noite 
 e nos fins de semana
• Favor consultar nossa relação completa de atividades na parte de trás

Aulas durante 3 Semanas – $5600 
(passagem aérea não inclusa) 

Teremos três semanas de aulas de inglês para alunos de nível básico 
a avançado, dos níveis 6 a 12, incluindo alojamento, refeições, 
atividades, alimentação e material para as aulas. 

Cada semana apresenta um tema acadêmico de estudo 
vinculado às atividades de aprendizagem e atividades culturais 
dos fins de semana. Nossas aulas são ministradas por professores 
da Village nativos e qualificados que conhecem as expectativas 
acadêmicas da nossa escola e dos nossos alunos. O objetivo das 
aulas é o desenvolvimento das quatro habilidades-chave (leitura, escrita, 
compreensão auditiva e conversação), mas também há informações 
úteis para aprender a usar tecnologia e adotar comportamentos culturais e sociais 
apropriados. Muitos dos nossos alunos frequentam nossa escola e participam do nosso 
programa de imersão no outono seguinte, de modo que o Programa de Verão é uma 
boa maneira de chegar mais cedo, adaptar-se ao novo ambiente e conhecer 
outros alunos novos - além de praticar inglês e preparar-se para o ano letivo. 
 
Para se cadastrarem, os familiares podem acessar nosso site:

thevillageschool.com/summerELL 
CONTATO:
Kevin Carpenter
Diretor do Programa
carpenter@thevillageschool.com

The Village School  •  Houston, Texas
PROGRAMA DE VERÃO  

PARA ESTUDANTES  
DE LÍNGUA INGLESA

17 de Julho a 4 de Agosto, Níveis 6-12

Estude Inglês Intensivo nos EUA durante o Verão 



Zoológico de Houston

Monumento de San Jacinto 

Museu de Belas-Artes

Museu de Ciência Natural

Kemah Boardwalk

Johnson Space Center da NASA

Parque Discovery Green

Altitude Trampoline Park

Minigolfe

Kart

Parque Aquático Typhoon 

Texas

Atividades Esportivas

Cinema

Centros Culturais

Para se cadastrar, acesse nosso site:

thevillageschool.com/summerELL 

PROGRAMA DE VERÃO PARA  
ESTUDANTES DE LÍNGUA INGLESA
Relação de Atividades:


