PROGRAMA DA GEOS/OTTAWA 2018
PARA ESTUDANTES DOS COLÉGIOS DA REDE SINODAL DE EDUCAÇÃO
LOCAL:
CURSO:
DURAÇÃO:
PERÍODO DO CURSO:
DATAS DE VIAGEM:
IDADE MÍNIMA:
NUMERO MÍNIMO DE ALUNOS:

Ottawa, Canadá
Winter Holiday Course
4 semanas
15 de janeiro a 9 de fevereiro de 2018
Saída: 12.01.2018 – retorno: 11.02.2018
15 anos completos
6 alunos

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NO CURSO DA GEOS:
Ser aluno da 1ª ou 2ª série do ensino médio e estar matriculado na escola no período do
intercâmbio. Alunos concluintes da 3ª série do Ensino Médio não poderão participar do
Programa da GEOS.
PREÇOS DO CURSO:
06 a 10 estudantes (+ 1 acompanhante) = $ 5.300,00 (dólares canadenses)
11 a 15 estudantes (+ 1 acompanhante) = $ 4.500,00 (dólares canadenses)
16 a 20 estudantes (+ 2 acompanhantes) = $ 4.375,00 (dólares canadenses)
21 a 30 estudantes (+ 3 acompanhantes) = $ 4.125,00 (dólares canadenses)
31 a 45 estudantes (+ 3 acompanhantes) = $ 4.025,00 (dólares canadenses)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
40% do custo total deverá ser pago em agosto (ou data a combinar), após a compra da
passagem. Os 60% restantes deverão ser pagos em duas prestações (provavelmente
outubro e novembro).
O pagamento do curso deverá ser feito em reais (papel moeda ou cheque), conforme a
cotação do dólar canadense no momento do pagamento.
Cancelamento ou política de reembolso:
Após o pagamento do curso, estudantes que cancelarem sua participação no intercâmbio antes
do início do programa terão uma devolução (referente ao preço do curso) menos CAD$ 200,00.
Não serão reembolsados os valores pagos para os passeios a Quebec, Montreal, Toronto e
Niagara Falls, nem as despesas com as professoras. Estudantes que cancelarem após o início
do programa não serão reembolsados.
O preço do curso inclui:
- curso de inglês todas as manhãs das 9h às 12h15min (exceto quando há atividade ou
viagem) e Culture Class 2 vezes por semana, das 13h às 14h30min durante 4 semanas;
- orientação e teste;
- avaliações antes e depois do programa;
- transporte de/para o aeroporto;
- acomodação por 4 semanas (3 refeições: café da manhã, lanche para o almoço levado
de casa e jantar; quarto privado);
- certificado de participação;
- taxas de inscrição e colocação;
- material escolar;
- atividades de meio dia programadas pela GEOS à tarde: Museum of History + IMAX
film, Jogo de Hockey, Sledding, Museu da Natureza ou Museu da Guerra, Laser Tag,
Photo Scavenger Hunt, Rideau Hall, Campus Tours (Algonquin College e University of
Ottawa), Ottawa 67s Hockey, Game e Graduação;
- atividades de dia inteiro programadas pela GEOS: viagem de ônibus a Quebec City e
Montreal Biodome, Ice Hotel, Skating, Sugar Schack, saindo sexta e retornando no
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domingo, com guia, professora acompanhante, hospedagem em hotel por 2 noites, 3
refeições e passeios; 2 dias de esqui/snowshoe em Camp Fortune; passeio de ônibus
de 1 dia pela cidade de Toronto e visitando Niagara Falls (sem refeições);
atividades opcionais além das aulas (se acompanhados pela GEOS, deve ser pago à
GEOS): Byward Market (Beaver Tails), Outlet Shopping, Cheap Movie Night, skating on
the Rideau Canal;
um representante da GEOS para acompanhar as atividades organizadas pela GEOS,
inclusive durante as viagens;
uma professora acompanhante para cada grupo de 10 alunos (com acomodação,
refeições, passeios programados pela GEOS, celulares e transporte pagos);
transporte de ônibus de casa para escola e de volta para casa. Os alunos e as
professoras recebem um passe para uso de ônibus por 4 semanas;
excursões e passeios programados pela GEOS/Ottawa, como consta no calendário de
atividades, incluem guia, transporte e entrada;
telefones celulares para todos os alunos e professoras (chamadas locais), e a GEOS
poderá providenciar cartão internacional para os estudantes e professoras fazerem
chamadas internacionais;
carta de custódia (documento necessário para solicitar o visto canadense);
ônibus especial para 5 atividades distantes da escola (chamados de Dedicated Bus).

O preço do curso não inclui:
- passagens aéreas e taxas de embarque (inclusive para as professoras, cujos valores
deverão ser rateados entre os estudantes);
- seguro viagem e saúde para os alunos (inclusive para as professoras, cujos valores
deverão ser rateados entre os estudantes);
- passaporte (o passaporte deve ter validade até 6 meses após o retorno: até 6 de julho
de 2018);
- visto canadense;
- dinheiro para gastos extras, não incluindo compras (aproximadamente $ 200,00 dólares
canadenses);
- cartão de crédito internacional com, no mínimo, $ 500,00 dólares canadenses.
INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
Detalhes do currículo acadêmico – intensivo:
Aulas de inglês pela manhã: de segunda a sexta, das 9h às 12h15min*
Horário de almoço: 12h20min às 12h55min
Aulas à tarde: 2 x por semana com duração de 1 ½ cada, total de 3 horas por semana (Culture
Class)*
Classes Internacionais. Alunos convivem e estudam com alunos de outras nacionalidades.
Grupos fechados para as Culture Classes (somente para os alunos do grupo brasileiro).
Máximo de 15 estudantes e um mínimo de 7 por sala de aula.
Os estudantes terão que participar em aula, realizar tarefas e ajustar-se às regras da
escola.
* Os estudantes que falarem sua língua nativa dentro da escola serão punidos e
excluídos da atividade do dia ou de outro dia, conforme determinação do
Coordenador Acadêmico.
Calendário de atividades:
-

Photo Scavenger Hunt
Laser Quest
Rideau Hall
Campus Tours (Algonquin College e University of Ottawa)
Sledding
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- Caminhada pelo centro de Ottawa
- Ottawa 67s Hockey Game
- War Museum
- Museum of History + IMAX film
- Skating on the Rideau Canal
- Graduation
5 ½ dias de passeio de dia inteiro:
- 2 para local de ski e snowshoe e viagem a Quebec e Montreal
- 1 dia completo adicional em Toronto e Niagara Falls no retorno ao Brasil
Todas as excursões dependerão do tempo e disponibilidade. Algumas alterações nas
atividades poderão ser necessárias, baseadas nessas condições.
CUSTOS ADICIONAIS
1. Passagens aéreas: POA/Guarulhos/Toronto/Ottawa/Toronto/Guarulhos/POA
Preço por pessoa em dólar americano: US$ 1.363,00 + US$ 120,00 taxas de embarque +
US$ 190,00 de taxa de serviço da agência = US$ 1.673,00
Em reais, preço por pessoa ao câmbio de 24.04.2017 (R$ 3,1453) = R$ 4.287,04 + R$
377,43 (taxa de embarque) + R$ 598,00 (taxa de serviço da Planeta Viagem)
Total: R$ 5.262,47
Forma de pagamento da passagem:
Em reais, convertidos ao câmbio comercial do dia do pagamento.
A vista em depósito bancário em até 10x sem juros nos cartões de crédito de pessoa física.
As taxas são pagas a vista nos cartões de crédito (não parceladas).
Data de embarque: 12 de janeiro de 2018
Data de retorno: 11 de fevereiro de 2018
Condição válida para um mínimo de 11 passageiros adultos emitidos e voando juntos.
Em negociações de grupo, a Air Canada cobra sinal de R$ 370,00 por pessoa para solicitar
a reserva de lugares nos voos, mas não garante a tarifa, que fica sujeita a alteração até o
momento da compra e emissão dos bilhetes aéreos. Esse sinal de R$ 370,00 a Air Canada
não desconta no valor do pagamento da passagem aérea. O valor será devolvido após o
retorno da viagem se 90% do grupo viajar.
A 26ª passagem é gratuita nos voos da Air Canada (Guarulhos/Toronto/Ottawa/Toronto/
Guarulhos). O custo dos voos domésticos deverá ser rateado entre os alunos.
Voos:
12 de janeiro
12 de janeiro
13 de janeiro
11 de fevereiro
11 de fevereiro
12 de fevereiro

POA / Guarulhos
Guarulhos / Toronto
Toronto / Ottawa
Ottawa / Toronto
Toronto / Guarulhos
Guarulhos / POA

Air Canada 91
Air Canada 446
Air Canada 443
Air Canada 90

22:35
10:10
08:00
22:55

05:50
11:11
09:03
11:55

Seguem voos confirmados na Air Canada: Guarulhos / Toronto / Ottawa / Toronto (POA/
Guarulhos/POA aguardando confirmação).
Caso o grupo seja cancelado após a sinalização dos R$ 370,00, o valor do sinal não é
devolvido.
2. Regra da tarifa Air Canada após bilhete emitido:
Cancelamento: A Air Canada cobra multa de US$ 200,00 convertidos em reais ao câmbio
do dia em que o bilhete foi emitido.
A taxa de emissão da Planeta Viagem no valor de US$ 190,00 não será devolvida.
3. Seguro-Viagem:
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Seguro GTA Full Sports Special (já utilizado em janeiro de 2017).
Duração do plano: 31 dias.
Tarifa por pessoa: US$ 180,00 (preço de 2018).
Gratuidade: 2 cortesias (de 20 a 40 passageiros).
A emissão e o pagamento do seguro-viagem serão feitos na última reunião do grupo.
Pagamento a vista em dinheiro, cheque ou depósito bancário.
Valores sujeitos a alterações, de acordo com a variação cambial diária.
Se houver cancelamento do seguro-viagem antes do embarque, será reembolsado
integralmente.
4. Visto canadense = aproximadamente R$ 640,00 (reais)
Empresa responsável: TOPVISTOS (Porto Alegre), Daniele (fone 51-30132626)
5. Passaporte
Ver site dpf.gov.br (para marcação de entrevista para confecção do passaporte)
6. Rateios
As passagens e taxas de embarque da(s) professora(s) (trecho doméstico e internacional)
deverão ser rateadas entre os estudantes, a não ser que tenhamos 25 estudantes
pagantes. Nesse caso, a 26ª passagem é grátis no trecho SP / TORONTO / OTTAWA /
TORONTO / OTTAWA / SP, mas há o rateio da taxa de embarque no valor de US$ 120,00.
O trecho PAlegre / SPaulo / PAlegre da(s) professora(s) deve ser rateado entre os
estudantes.
O seguro-saúde e a viagem da(s) professora(s) deverão ser rateados entre os estudantes,
sendo que o Seguro GTA Full Sports Special oferece 1 cortesia para professores a cada 20
passageiros.
Endereço do curso:
GEOS Languages Plus / Ottawa – 207 Queen Street, Suite 100 – 2nd Floor
Ottawa, Ontario – Canada – Tel.: + 613/236-9770
Diretor: Niall Campbell
www.geosottawa.com
Representantes da GEOS junto às escolas:
Doris Sfoggia – Tel.: (51) 3332.4740 Cel.: (51) 99866.5978 – dsfoggia@terra.com.br
Alessandra Correa Meyer – ale@aoponto.com.br
Agência de Turismo:
Planeta Viagem – Rua Dom Pedro II, 1499 – Porto Alegre – Tel.: (51) 3342.6563
Responsável: Sra. Geni Trachtenberg – geni@planetaviagem.net
TOPVISTOS – Lilian ou Daniele
Rua dos Andradas, 1137 / 1107 – Porto Alegre – Tel.: 51.3013.2626
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