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 “Você deve vir para a Hearland porque é um lugar que você aprende Inglês muito rápido e 
conhece gente de toda a parte do mundo”   – Natalia Francozo  - Brazil

A Escola
A Heartland foi fundada em 1999 como a 
primeira escola de inglês privada em Winnipeg, 
e na mesma tradição de excelência, a 
Heartland Mississauga foi inaugurada em 
2015. Os dois campus oferecem cursos 
voltados para as necessidades de cada estudante 
e são certificados pela Languages Canada.
As unidades contam com infra-estrutura 
moderna, professores experientes, ambiente 
descontraído e amigável.  

Winnipeg e Mississauga
As duas escolas estão localizadas em regiões centrais no Canadá. 
Winnipeg e Mississauga são cidades ideais para estudantes 
internacionais, principalmente pela segurança e convívio com 
a cultura Canadense, a experiência é completa. Existem menos 
estudantes internacionais em Winnipeg e Mississauga em 
comparação com grandes cidades, promovendo total imersão no 
idioma Inglês e no dia a dia Canadense.

Winnipeg

www.heartlandenglish.com  •  www.facebook.com/Heartlandenglish

280 William Avenue 
Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0R1
• Telephone: 1 (204) 989.8448
• E-mail: info@heartlandenglish.com

1300 Central Parkway W, Suite 200 
Mississauga, Ontario, Canada  L5C  4G8
• Telephone: 1 (905) 542.4977  •  Fax: 1 (905) 564.7280
• E-mail: welcome@heartlandenglish.com



VALORES PARA  
CASA DE FAMÍLIA 

Taxa de inscrição  (não reembolsável) $ 200

Casa de família (3 refeições diárias) 
 $ 195 / semana

Taxa de custódia (Menores de 18 anos) $ 100
Noite extra na casa de família $ 35

www.heartlandenglish.com

Casas de família (Homestays)
A opção de Homestay proporciona ao estudante a convivência com 
uma família Canadense, aprendendo inglês no dia a dia, além da sala 
de aula. Essa experiência também ajuda o estudante na integração no 
novo país e proporciona a vivência da cultura local.  As casas de 
família incluem quarto individual, banheiro compartilhado, 3 
refeições por dia e translado de chegada e saída gratuito.

PROGRAMAS DE INGLÊS

PREÇOS SEMANAIS   Valores em dólar canadense

Programa

1-3 semanas

4-24 semanas

25+ semanas

Taxa de inscrição (Não reembolsável) $ 100
Material $ 60

Horas 
semanais

Horários

Semi-Intensivo 
(Somente manhã)

9hrs ás 12hrs 9hrs ás 15hrs 9hrs ás 17:15hrs

15 horas

$ 245 $ 310 $ 395
$ 230 $ 295 $ 370
$ 225 $ 285 $ 360

25 horas 33 horas

Intensivo 
(Integral)

Super-Intensivo
(Integral)

INGLÊS
PROgRAMAS dE  

HEARTLAND 2019

PATHWAyS - Parceria com
Universidades no Canadá
A Heartland também tem desenvolvido programas voltados a 
estudantes interessados em fazer um curso superior no Canadá. 
Isso significa que você pode fazer o curso de inglês na Heartland e 
quando atingir o nível estipulado pelo College ou Universidade, 
fazer a transição para a instituição de ensino superior. No 
momento, temos parceria com o Assiniboine Community 
College, Manitoba Institute    of Trades and Technology, 
Professional, Applied and Continuing Education (PACE) e o 
Providence University College em Winnipeg, e com o 
Evergreen College, Lambton College, Anderson College, 
Conestoga Collage em Mississauga.

Programas
Nós oferecemos programas de 

Inglês abrangentes  com o objetivo 
de ajudar nossos estudantes a 

aprenderem todas as habilidades
na língua Inglesa: Leitura, Escrita, 
Escuta e Fala. A estrutura de nossos 

programas permite ao estudante 
iniciar o curso toda segunda-

feira e estudar durante qualquer 
período escolhido. Nós oferecemos

todos os níveis, do iniciante ao 
avançado, o que mostra que todos 

os estudantes são desafiados a 
aprender cada vez mais o idioma. 

Nós temos funcionários dedicados e 
experientes tanto na parte 

administrativa quanto no corpo 
docente, todos estão comprometidos 

em prover uma positiva e valiosa 
experiência de aprendizagem.  

em Winnipeg
em Mississauga  $ 215 / semana

*Consulte nossa opções de parcelamento




