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Aulas particulares
Se você tiver necessidades específicas ou precisar de um programa mais personalizado, você pode optar por 
fazer lições particulares. Estas aulas podem ser organizadas no horário e na frequência que melhor se adaptem 
à sua programação. Recomendamos uma duração mínima de 30 minutos para aulas online ou uma hora para 
aulas presenciais.

CAD$480
10 horas

CAD$2100
50 horas

CAD$1125
25 horas

CAD$3900
100 horas

Estes programas requerem de uma taxa da matrícula de CAD $100 que não é reembolsável

ou

Pathways
A Hansa é o primeiro passo na sua educação canadense. Os nossos programas oferecem aos alunos as 
habilidades acadêmicas e linguísticas necessárias para continuar com o seu ensino superior. Além disso, o 
nosso departamento de Pathways vincula os alunos a algumas das melhores universidades e faculdades do 
Canadá. Instituições parceiras da Hansa:

 …e muitas mais!

hansacanada.com
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BEM-VINDO
AO CANADÁ

A Hansa é o primeiro passo na sua educação no Canadá

Inglês para negócios
Compreender a cultura de um local de trabalho canadense é a chave para colocar o pé na porta, escalar a escada 
corporativa, se dar bem com os colegas de trabalho e curtir o seu emprego. Este programa foca nas habilidades 
de comunicação e crescimento pessoal para arranjar emprego em um ambiente canadense ou multicultural. 
Incluímos treinamento para entrevistas, preparação de currículos e cartas de apresentação, vendas eficazes e 
habilidades de liderança, gerenciamento de conflitos, inteligência emocional e muito mais.

CAD$60 por 10 horas 
semanais de curso virtual

CAD$120 por 10 horas 
semanais de curso presencial

Datas de início toda semana

Estes programas requerem de uma taxa da matrícula de CAD $100 que não é reembolsável

OU

CAD$1440 
por 120 horas de aulas presenciais

8 semanais, 15 horas semanais

CAD$680 
por 120 horas de aulas virtuais
8 semanais, 15 horas semanais

Curso de preparação para o IELTS
O IELTS é o teste de proficiência em inglês mais popular para educação, trabalho ou imigração para o Canadá. 
Este programa prepara os alunos para os dois formatos do teste do IELTS: o módulo acadêmico e o módulo de 
treinamento geral. A duração deste programa é de 120 horas e está disponível nas duas modalidades: online e 
presencial.

Cada semanais extra CAD$85 Cada semanais extra CAD$180

Datas de início toda semana

Estes programas requerem de uma taxa da matrícula de CAD $100 que não é reembolsável

OU

Inglês para propósitos acadêmicos (EAP)

O programa de encaminhamento a universidades da Hansa constrói uma base sólida para o sucesso acadêmico 
e ajuda os estudantes a cumprirem os requisitos de muitas universidades ou faculdades no Canadá. Os falantes 
de inglês como segunda língua devem ter um nível avançado (Nível 8 da Hansa) para participar deste programa. 
Este curso é um requisito para continuar com o programa Pathways da Hansa. Disponibilizamos aulas virtuais e 
presenciais..

CAD$1320 
por 240 horas de aulas virtuais

12  semanais, 20 horas por  semanais

CAD$1360 
por 240 horas de aulas virtuais

16  semanais, 15 horas por  semanais

Datas de início toda semana

Estes programas requerem de uma taxa da matrícula de CAD $100 que não é reembolsável

OU

CAD$2700 
por 240 horas de aulas presenciais

12  semanais, 20 horas por  semanais

Programas de inglês para crianças e adolescentes

Inglês para crianças
Segundas e quartas
6h00 - 8h30 ou 16h30 - 19h00 (horário de Toronto)

Introduzir novas línguas e culturas às crianças oferece inúmeros benefícios na vida. Com os cursos online da 
Hansa, o seu filho ou filha gostará de aprender inglês com professores canadenses certificados e estudantes de 
todo o mundo.

Terças e quintas
6h00 - 8h30 ou 16h30 - 19h00 (horário de Toronto)

Inglês para adolescentes

Estes programas requerem de uma taxa da matrícula de CAD $100 que não é reembolsável

CAD$35
5 horas 
semanais{

Datas de início toda semana

Conecte-se com os professores da Hansa desde o conforto da sua casa em um horário que seja conveniente 
para você. Nós temos centenas de aulas disponíveis pela manhã, tarde ou noite. Faça um teste rápido de 
nivelamento e comece a fazer Inglês Geral, preparação para o IELTS, Inglês para Negócios ou Inglês para 
Propósitos Acadêmicos (EAP - parte do Programa Pathways da Hansa). As aulas estão disponíveis das 8h00 às 
22h40.

Estes programas requerem de uma taxa da matrícula de CAD $100 que não é reembolsável

CAD$110 por 20 horas semanais
CAD$135 por 25 horas semanais
CAD$160 por 30 horas semanais

CAD$35 por 5 horas semanais
CAD$60 por 10 horas semanais
CAD$85 por 15 horas semanais

Datas de início toda semana
Programas de inglês para adultos (16+)
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AULAS 
PRESENCIAIS

O nosso programa de inglês geral é ideal para todos os alunos que estão aprendendo a língua, 
desde iniciantes absolutos até proficiência avançada. As aulas incluem tudo, desde leitura e 
escrita a conversação e audição, bem como vocabulário, expressões idiomáticas, gramática e 
pronúncia. Os nossos excelentes professores e turmas pequenas criam um ótimo ambiente 
de aprendizagem.

1 a 24 semanais: CAD$225 por semanais (20 horas)
25+ semanais: CAD$200 por semanais (20 horas)

Estes programas requerem de uma taxa da matrícula de CAD $100 que não é reembolsável

Datas de início toda semana
Inglês geral (16+)

Programa para adolescentes (13-15)

O programa para juniores da Hansa é uma divertida e emocionante aventura para adolescentes 
de todo o mundo. Este curso de inglês de 20 horas por semana é projetado para alunos de 13 
a 15 anos de idade. Isto permite que eles explorem a cidade de Toronto com segurança com 
os seus professores e colegas de sala de aula, enquanto melhoram o seu inglês a cada dia. 
As atividades são opcionais e não estão inclusas no valor do curso. Uma semana inteira de 
atividades, de segunda a sexta-feira, normalmente custa CAD $125 adicionais.

CAD$225 por semanais (20 horas)
Estes programas requerem de uma taxa da matrícula de CAD $100 que não é reembolsável

Datas de início toda semana de junho a agosto

Línguas estrangeiras (16+)

CAD$380 + impostos (13%HST)* 8 semanais
(Os impostos não serão cobrados para cursos de francês nem de inglês)

A Hansa Language Centre ensina mais idiomas do que qualquer outra escola de línguas 
em Toronto e se orgulha de oferecer aulas personalizadas e de alta qualidade. Os nossos 
professores são experientes e fazem o aprendizado ser divertido. Disponibilizamos aulas em 
grupo e particulares tanto virtuais quanto presenciais.

 Árabe / العربية
Francês / Français
Japonês / 日本語

Espanhol / Español

Mandarim / 中文
Russo / Русский

Alemão / Deutsch

Coreano / 한국어
Italiano / Italiano

Português / Português

OU
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Cursos noturnos de inglês (16+)
Os programas noturnos de inglês da Hansa 
são projetados para se adaptarem às suas 
necessidades. Melhore a sua gramática e escrita 
enquanto aprende novo e importante vocabulário 
e o utiliza conversando. As aulas são ministradas 
por instrutores atenciosos, profissionais e 
certificados.

Estes programas requerem de uma taxa da matrícula de CAD $100 que não é reembolsável

Datas de início toda semana
Seg     Ter    Qua    Qui

17h30 - 18h45

19h00 - 21h30

19h00 - 21h30

= 5 horas

= 5 horas

= 5 horas

CAD$65
5 horas semanais

CAD$180
15 horas por semanais

CAD$120
10 horas semanais

Estude inglês 
em Toronto

A Hansa Language Centre ensina alunos de todo o mundo desde 1969. 
Somos a mais antiga e credenciada escola particular de línguas do Canadá. 
Os nossos dois campus estão localizados no coração da cidade, a poucos 
passos da estação do metrô Eglinton. A nossa equipe estará ansiosa para 
recebê-lo em uma das cidades mais seguras e multiculturais do mundo.

hansacanada.com
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Serviços 
da Hansa

(Acrescentar CAD $10 por semana para menores de idade)

Serviço de acomodação
A acomodação em casa de família é uma opção confortável 
e econômica para experimentar a vida em Toronto. A 
Hansa pode providenciar para você hospedagem com 
uma família canadense que irá recebê-lo na sua casa, 
fornecendo um quarto privado, incluindo café da manhã 
e jantar diários. É necessário um mínimo de quatro 
semanas.

Cada semana adicional: CAD$250
As 4 primeiras semanas: CAD$1100

Atividades da Hansa
As atividades oferecem aos alunos a oportunidade de 
praticar o inglês, fazer novos amigos e aproveitar ao 
máximo a sua experiência canadense. Quer o aluno queira 
ver os pontos turísticos da cidade, praticar esportes, ser 
voluntário na comunidade ou fazer viagens emocionantes 
de fim de semana, a Hansa torna isso divertido e mais 
acessível. Uma grande variedade de atividades sociais 
divertidas são realizadas ao longo da semana. As viagens 
para atrações próximas, como as Cataratas do Niágara, 
o Parque Algonquin, as 1000 ilhas e o Canadá francês 
são normalmente organizadas nos fins de semana. Não 
importa qual seja o gosto de cada um, sempre há algo 
para fazer para todos.

Transporte do/e para o aeroporto
Para garantir que os alunos tenham uma estadia segura 
e confortável em Toronto, a Hansa oferece um serviço 
confiável de traslado do aeroporto e um número de 
telefone de emergência 24 horas por dia. O nosso motorista 
irá encontrá-lo no Aeroporto Internacional Pearson, levá-
lo até a sua acomodação, ajudá-lo com o seu check-in ou 
apresentá-lo à sua nova família hospedeira. O transporte 
de volta da sua hospedagem para o aeroporto também 
pode ser providenciado mediante solicitação.

CAD$100 ida 
CAD$80 volta

hansacanada.com
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#HansaLife

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/school-hansa-language-centre-toronto.php3

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/school-hansa-language-centre-toronto.php3


hansa
language centre

EGLINTON  AVENUE  EAST

SOUDAN  AVENUEYO
N

G
E

  S
TR

E
E

T

C
O

W
B

E
LL

  L
A

N
E

H
O

LL
Y 

 S
TR

E
E

T

Now you’re talking!

Eglinton Campus
51 Eglinton Avenue East
Toronto, ON
Canada, M4P 1G7
Tel: (+1) 416 487-8643

Yonge Campus
2160 Yonge Street
Toronto, ON
Canada, M4S 2A8
Tel: (+1) 416 485-1410

Estação Eglinton 
do metrô

hansacanada.comfacebook.com/hansacanada

BERWICK AVE

EGLINTON AVE WEST

Matricule-se já!Matricule-se já!Matricule-se já!
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