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Sobre a Empresa

“A sua agência
de intercâmbio
em Toronto”
A Toronto First Steps é a sua agência de intercâmbio
brasileira em Toronto. Entendemos que cada indivíduo
tem diferentes propósitos ao encarar o desafio de sair do
seu país.
Toronto tem sido escolhida como principal destino por
ser uma cidade multicultural, no ano de 2018 o Canadá
registrou que no país se fala mais de 100 idiomas. É uma
nação formada por imigrantes de diversos países, o que
torna o inglês indispensável para a relação dos residentes,
estudantes e turistas no dia a dia.
Milhares de pessoas encontram em Toronto a
possibilidade de estudar e entrar em contato com diversas
culturas em um só lugar, seja para iniciar ou aprimorar os
seus conhecimentos da língua inglesa.
Por estarmos localizados em Toronto, temos a chance
de atender nossos clientes com informações precisas e
seguras, além de darmos todo o suporte necessário
durante a sua estada.
Somos gratos de proporcionar esta experiência única
para quem planeja passear, estudar ou imigrar para o
Canadá, pois esta é uma agência que se preocupa com
você, para que absorva o máximo de experiência
canadense.
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Nossos Programas
Temos o compromisso de
encontrar a melhor escola de
acordo com as metas de cada
estudante;
Visamos a qualidade de
aprendizado, para isto cada
aluno pode selecionar o
programa de acordo com seu
objetivo.

“Você pode fazer um curso específico
para sua necessidade, desta forma
você otimiza seu aprendizado da
língua, focando no seu objetivo.”

Nossos Programas
Cursos de Inglês
Através das nossas parcerias, temos o
compromisso de encontrar o melhor curso, de
acordo com as metas de cada estudante, sempre
unindo valores acessiveis e qualidade. Para cada
necessidade, oferecemos diferentes cursos como:
General English (Communication / Academic),
University pathway, IELTS Test Centre e Junior
Programs.
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General English
Oferece uma série de cursos que
focam na habilidade de comunicação.
Exemplo de cursos populares nesta área são:
English through Toronto, Engish through
Journalism, Street Talk, English through Film
& Video.

Academic English
Se destina a estudantes que querem
focar em suas habilidades de escrita e leitura.
Os textos estudados, a produção escrita e os
temas discutidos abordam temas mais
científicos. A oralidade também é trabalhada
através de apresentação de seminários,
debates e discussões em grupo. Dentro desta
perspectiva, apresentamos também o Upath
Program.

Nossos Programas
Upath Program
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É um curso voltado para estudantes que
almejam dar um passo em direção a um
college ou universidade canadense. O
programa University Pathway dá ao estudante
internacional uma forte base acadêmica no
idioma inglês combinando teoria, prática em
aprendizagem, redação acadêmica, o
pensamento critico e trabalho em pesquisa. A
equipe do Upath program auxilia e monitora
os estudantes durante todo o processo de
estudos, escolha do curso, até a entrada no
college ou universidade. Temos parceria com
grandes colleges e universidades no Canadá.
Dentre elas, Centennial College, George Brown
College, Niagara College, Humber College,
Toronto Film School, Acadia University, Brock
University, e muitos outros.

Junior Programs
São direcionados a estudantes de 12 a
17 anos durante o verão canadense (Junho,
Julho e Agosto). Os programas oferecidos são:
ESL High School Bridge Program e o Junior
Camp.

Nossos Programas
ESL High School program
É ideal para futuros estudantes
universitários. Os temas abordados são
contemporâneos ligados a conhecimentos gerais,
conhecimento de mundo. Há uma preparação mais
acadêmica nas habilidades de leitura e escrita e
apresentações de seminários.

Junior camp
Propõe o aprendizado da língua de uma
forma mais divertida, dentro de uma residência
universitária.Este curso também é oferecido no
verão canadense. Com o apoio da equipe da
residência, acompanhando os estudantes 24 horas
por dia, 7 dias por semana, o intercambista irá
viver, aprender e explorar com outros estudantes
internacionais uma experiência única em uma
cidade incrível como Toronto. Além das aulas do
estudo da língua pela manhã, o estudante
participará de atividades culturais na parte da
tarde, noite e finais de semana.

Nossos Programas
Programas de curta duração
A TFS oferece programas de curta duração
para aqueles estudantes que não podem se
ausentar do seu trabalho ou escola por mais de
duas semanas. Eles podem durar uma ou duas
semanas a depender da realidade de cada
estudante. O programa chama-se English in the
City. Neste programa o intercambista pratica a
língua através das visitas aos pontos turísticos mais
importantes da cidade. Cada visita se torna um
momento de aquisição de novos conhecimentos da
história e sociedade locais. Ou seja, o aprendizado
da língua alvo através do seu contexto cultural,
social e histórico. Acreditamos que língua e cultura
andam de mãos dadas. Aprendizado de uma língua
dentro do seu contexto cultural e social é muito
mais enriquecedor que apenas na sala de aula. Por
isso, criamos esse programa que torna cada visita,
um momento da prática do inglês através do
conhecimento da cidade.

Nossos Programas
Atividades Culturais
Além do estudo do inglês em sala de aula, a
escola ILSC e a Toronto First Steps oferecem
atividades culturais suplementares para uma maior
imersão da língua. Após as aulas no turno da manhã
e da tarde, os estudantes tem atividades de artes,
esportes, jogos, shows e diversas formas de
entretenimento com estudantes de outras
nacionalidades. Os passeios oferecidos pela escola
são guiados pelos professores para os principais
pontos históricos e políticos da cidade
proporcionando um conhecimento da língua dentro
de diferentes contextos. A equipe da Toronto First
Steps também proporciona tours pelas
universidades e sessões de informação sobre
programas para aqueles que se interessam em fazer
graduação ou pós-graduação (especialização,
mestrado e doutorado).
Nosso programa também oferece viagens de
curta duração aos arredores da cidade de Toronto e
a outras cidades próximas como a capital do
Canadá, Ottawa, e a parte francesa, Montreal e
Quebec City. Essas são excelentes oportunidades de
interação com a cultura, culinária e costumes locais.

Nossos Programas
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Continuing Education
TESOL
TKT Cambridge Certificate
Esse curso é voltado para aqueles que
estão se desenvolvendo como professor de inglês.
É indicado para profissionais que desejam atestar
seu conhecimento sobre ensinar inglês por meio
de um certificado reconhecido
internacionalmente. O curso é realizado em 4
semanas com aulas intensivas que abrangem 3
módulos que abordam conteúdos de áreas
específicas do ensino do inglês.
No final do programa, o professor fará o
TKT exam test e receberá um certificado de
Cambridge English, ampliando assim, suas
oportunidades de carreira.
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Continuing Education
Medical English
O programa Medical English é destinado
para médicos e para estudantes de medicina,
enfermeiros, técnicos de enfermagem,
farmacêuticos, ou seja, profissionais de saúde
em geral. O curso visa aprimorar não apenas o
conhecimento da língua inglesa mas também o
conhecimento no campo da biologia humana,
ciências médicas , enfermagem, elaboração de
relatórios formais com aulas dinâmicas e
práticas onde o estudante irá explorar casos
clínicos e descrever as condições do paciente. O
Medical English Diploma é realizado em 12
semanas. São 3 certificados. Cada certificado
corresponde a um módulo. Já o Medical English
Certificate acontece em 4 semanas e aborda um
dos módulos do programa completo de três
meses. Estes programas possibilitam ao
profissional de saúde compartilhar em inglês
suas pesquisas e experiências na área, com
outros profissionais, tornando assim, uma troca
enriquecedora.

Greystone
College
College Canada
Canada

Para
Para aqueles
aqueles que
que desejam
desejam fazer
fazer um
um
college
college (curso
(curso técnico)
técnico) ou
ou universidade
universidade
temos
temos diversas
diversas opções,
opções, inclusive
inclusive programa
programa
de
de estudo
estudo ee trabalho
trabalho oferecido
oferecido pela
pela
Greystone
Greystone College
College Canada
Canada em
em Toronto,
Toronto,
Montreal
e
Vancouver.
As
três
áreas
Montreal e Vancouver. As três áreas de
de
estudo
estudo oferecidas
oferecidas pela
pela instituição
instituição são:
são:
11

Negócios
Negócios

22

Turismo
Turismo ee Hotelaria
Hotelaria

33

Treinamento
Treinamento de
de Professores
Professores

TORONTO
TORONTO
FF ii rr ss tt SS tt ee pp ss

TORONTO
First Steps

Greystone College
Negócios
Business é uma das áreas de estudo mais
populares em faculdades e universidades em todo
o mundo. A TFS oferece aos seus intercambistas
cursos de Negócios que vão de Administração de
Empresas a Comunicação Empresarial, RH,Gestão
Financeira, Comércio Internacional e outros. Na
Greystone College você ganhará ferramentas
essenciais para ter sucesso no trabalho num
mundo globalizado. Muito destes programas são
reconhecidos para certificações adicionais do
Canadian Institute of Management, a associação
de gerenciamento sênior do Canadá dedicada a
melhorar competências gerenciais e
desenvolvimento profissional. As possibildades de
atuação são muitas, como assistente de
marketing, RH, recepcionista, representante de
vendas e responsável de logística.
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Greystone College
Turismo e Hotelaria
Um dos fatores importantes em qualquer
linha de trabalho é a presença eficaz do
atendimento ao cliente. Através dos programas de
Turismo e Hotelaria, o estudante desenvolve sua
comunicação, resolução de problemas, trabalho
em equipe e pensamento rápido. Os programas
em Customer Service, Hospitality Management,
Hospitality Operations e Hospitality Sales and
Marketing irão preparar o estudante para funções
neste segmentoque cresce a cada dia
mundialmente. Alguns desses programas de
Hospitalidade são elegíveis para certificações
adicionais do American Education and Lodging
Education Institute, a principal associação por
trás das designações de certificação de
hospitalidade.
As possibildades de atuação são muitas,
como Guest Services Agent, Coordenador de
Eventos, Host/Hostess e Gerência de hotel.
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Greystone College
Treinamento de Professores
Se você almeja uma certifcação de ensino
reconhecida internacionalmente e que abra
oportunidades ao redor do mundo, a TFS pode te
ajudar. Os programas oferecidos pela Greystone
College para formação de professores irão
capacitá-lo com conhecimentos essenciais e
treinamento prático para inspirar crianças,
jovens e adultos a melhorar suas habilidades
linguísticas. Inscreva-se no CELTA ou TESOL e
especialize-se com programas que se alinham às
suas paixões e a progressão na carreira que você
deseja ou quer se atualizar.

“Uma boa viajem é aquela
em que você conhece novos
lugares e também conhece
melhor a si mesmo.”

Outros Serviços
Consultoria acadêmica – Nossos consultores irão lhe
encaminhar para o melhor curso de língua, college, universidade,
curso profissionalizante e pós-graduação através da análise de
curriculo, diploma, histórico escolar, respeitando, principalmente o
perfil profissional do cliente. Dessa forma, você será devidamente
orientado no inicio da sua jornada acadêmica no Canadá.

Acomodação – A Toronto First Steps preocupa-se com o
seu bem-estar. Portanto, fará o melhor para que o intercambista se
sinta o mais “em casa” possivel em sua nova moradia em Toronto.
Acomodamos nossos estudantes em casas de familia canadenses,
residências estudantis, hostels e hotéis. Sempre de acordo com a
sua preferência.

Translado – Acreditamos que uma recepção calorosa faz
toda a diferenca ao se chegar a um destino desconhecido. Por isso,
oferecemos serviço de recepção no aeroporto, levando o cliente à
sua residência e ao fim de sua estada, o assistindo em seu retorno.
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“Nossa atenção
está voltada para
todos os assuntos
da sua viajem.”

City Tour – Impossível não se encantar por Toronto.
Porque é um cidade linda, multicultural e cheia de vida. Em Toronto,
onde estamos situados, existem mil lugares para se visitar e
atividades culturais a serem desenvolvidas. Nossa equipe criou um
roteiro super dinâmico e versátil para que o turista e/ou estudante
conheça o melhor da cidade e se divirta bastante.

Excursões – Através das nossas agências parceiras,
proporcionamos viagens inesquecíveis para a atraente região das
Cataratas de Niagara Falls, French Canada (Ottawa, Montreal e
Quebec city), Nova Iorque, Chicago, e outros passeios dentro e fora
do Canadá. Nessas excursões o intercambista tem a oportunidade de
fazer novos amigos e conhecer mais a cultura local, praticando a
língua alvo.

Whatsapp
+1 (647) 767-0908
Telefone : +1 (647) 7670908
e-mail : torontofirststeps@gmail.com
Site : www.torontofirststeps.com
@torontofirststeps

TORONTO
First Steps

A sua agência de
Intercâmbio em
Toronto.

