
PROGRAMA 
DE INTERCÂMBIO

PARA O PÚBLICO 50+
EM TORONTO, CANADÁ. 

Club
Canada
5O++

Travel, learn and...
have fun!

Operated by



Oferecemos um programa in-
ovador, de duas semanas, 
com foco no aprimoramento 

de suas habilidades no uso do inglês 
por meio de experiências autênticas 
e práticas no cotidiano Canadense. 

Você sairá da sala de aula e entrará 
em uma das mais seguras cidades 
do mundo; conhecendo a cultu-
ra, a história e as oportunidades do 
Canadá e de Toronto. Nosso cur-
so é aberto a todos os níveis, com 
ênfase no aprendizado do nível in-
termediário e inicial, com uma for-
matação singular e exclusiva, com 
foco na praticidade.

Com ênfase no uso do idioma, o 
curso é dinâmico e levará os partic-
ipantes a se integrarem e utilizarem 
o inglês em experiências funciona-
is, práticas e coloridas. Após duas 
semanas, você poderá discutir com 
confiança o cotidiano canadense, 
a arquitetura histórica, as deliciosas 
comidas e bebidas locais e o vibran-
te mosaico da cultura e empreende-
dorismo encontrado em Toronto. A 
passividade das palestras foi substi-
tuída por uma incursão exploratória, 
onde seus professores utilizarão a 
cidade como instrumento de ensi-
no, criando uma experiência singular 
onde o aprendizado do inglês acon-
tece na prática. 

Você descobrirá as diferenças entre 
a estrutura do governo brasileiro e 
a do governo local e nacional aqui 

no Canadá, na Prefeitura de Toronto. 
Você terá a chance de simular uma 
eleição local, provincial e nacional 
ao descobrir a complexa dinâmica 
do sistema eleitoral canadense. Pelas 
lentes dos eventos atuais, você será 
capaz de comparar e contrastar os 
sistemas de saúde do Canadá e do 
Brasil e examinar o papel do estado 
na prestação de cuidados de saúde 
aos seus residentes. 

Você terá uma oportunidade única 
de aprender sobre a defesa dos di-
reitos de pessoas com deficiência 
e até mesmo conhecer e conver-
sar com ativistas locais em Toron-
to. Ao se reunir com representantes 
destas organizações em Toronto, 
você também poderá avaliar a con-
tribuição local para a inovação am-
bientalmente correta. Ao explorar 
os diversos bairros de Toronto, você 
descobrirá o que os diferencia, cada 
um com um caráter único e apren-
derá sobre o que os residentes estão 
fazendo para preservá-lo.

Nosso currículo cobrirá expressões 
modernas, compreensão cultural 
e até linguagem corporal, para que 
você experimente o Canadá como 
um participante, ao invés de um es-
pectador. O idioma inglês servirá 
como uma ferramenta para você 
se comunicar autenticamente e se 
conectar com as pessoas ao seu re-
dor, e realmente aprender a usar o 
idioma para amplificarsuas opor-
tunidades culturais e profissionais.

O PROGRAMA



POR QUE TORONTO

SS
e você busca paisagens incríveis, uma série de atividades 
inesquecíveis, além de uma excelente gastronomia, conheça 
a cidade de Toronto, que une tudo isso em um só lugar!

Toronto é uma metrópole que chama a atenção por sua excelente 
infraestrutura, pela simpatia de seus habitantes e, também, por 
abrigar uma série de lugares incríveis para quem deseja viver ex-
periências marcantes nas terras canadenses.

A gastronomia de Toronto é 
universal, já que falamos de uma 
cidade multicultural. E comer 
bem por um preço acessível é 
algo normal na cidade. Ótimas 
opções de restaurantes italianos, 
franceses e canadenses estão 
disponíveis para todos os bolsos.

No campo da arte e da cultura, 
são mais de mil festivais culturais 
todos os anos, 125 museus, 
diversas bibliotecas incríveis, 
teatros e muita arte de rua. Entre 
os museus, destacamos o Royal 
Ontario Museum e a Art Gallery 
of Ontario. 

A cidade é um ótimo lugar para 
compras! Por isso, quem está 
programando a viagem, pode 
incluir em seu roteiro alguns 
lugares imperdíveis para adquirir 
roupas, perfumes, acessórios, 
eletrônicos e até mesmo alguns 
mimos para a família e amigos. 

Com tamanha imensidão é 
claro que pontos turísticos e 
atrações para visitar é o que não 
vão faltar no mapa dessa cidade 
linda e enorme. É por isso que 
separamos os principais pontos 
turísticos para você visitar em 
Toronto, e aproveitar ao máximo 
as belezas e cultura canadense.

O NOVO 
INTERCAMBISTA

NN
ão tem idade para viver novas experiências e é nisso 
que a Canada Intercambio acredita! Para provar que 
estudar em outro país e fazer turismo pode ser uma 

experiência única, criamos um programa para um grupo 
de pessoas com 50 anos ou mais.

Acreditamos no poder da experiência para criar memórias 
únicas; uma verdadeira inserção na cultura local, que per-
mita contar sobre a sua experiência com carinho e senso 
de pertencimento ...como um verdadeiro nativo!

Você, o ‘novo intercambista’, leva uma vida mais estável 
e ativa, sem a pressão ou as incertezas comuns dos jov-
ens. Manter o cérebro ativo, fazer amizades e aproveitar o 
tempo tendo contato com outras pessoas é a chave para a 
longevidade, e nós estamos aqui para dar esse passo com 
você! 

Sabemos a diferença que uma boa viagem 
pode fazer na sua vida!

Aproxime a câmera do seu celular e assista agora o intercâmbio 
do casal Fernando e Maria Clara, alunos Canada Intercambio 
vivendo uma experiência no Canadá após os 50 anos.



A EXPERIÊNCIA 

O que: Programa de intercâmbio para público 50+

Como: Aulas de inglês (período da manhã ou tarde - 22 horas 
semanais) + atividades culturais imersivas no período da tarde 

Quem: Homens e mulheres de 50* anos ou mais

Quando: Junho/2022

Onde: Toronto, Canadá

Duração: 02 semanas (podendo ser estendido)

Hospedagem: Residência Estudantil

Investimento: CAD$3,990 (incluso: aulas de inglês, hospedagem 
em quarto individual e passeios)

Forma de pagamento: À vista ou em até 12x

Experiências (atividades e passeios inclusos): 
Bloor-Yorkville, Queen’s Park, Entertainment District, University of Toronto, 
Baldwin Village, Local Community Centre, Kensington Market, Winery Visit, 
Cooking Class with Chef, Harbourfront Centre, Steam Whistle Brewing, 
St. Lawrence Market, Art Gallery of Ontario, Royal Ontario Museum, 
Court of Law Toronto, Grace O’Malley’s Irish Pub, Eaton Centre, City Hall, 
Yonge-Dundas Square.

*É permitido o ingresso de pessoas no grupo com menos de 50 anos. 
O valor do pacote não inclui: passagem aérea, que deve ser adquirida à parte;
seguro saúde, visto, alimentação, despesas pessoais e de transporte público. 
Atividades sujeitas à alteração nos próximos 30 dias sem aviso prévio.

Aproxime a câmera do seu celular e assista agora o intercâmbio 
do casal Luzia e Masahiko, alunos Canada Intercambio vivendo 
uma experiência no Canadá após os 50 anos.
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Aproxime a câmera do seu 
celular e assista agora nosso 

vídeo no Youtube sobre a 
cidade de Toronto.

www.veromundo.com.br

cris@veromundoviagens.com.br

(67) 9 9982-4004

(67) 3026.6050


