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1. IDENTIFICAÇÃO 

Servidor: Gardênia Marinho Cordeiro 

Matrícula: 1999469 

E-mail: gardenia.cordeiro@ifpb.edu.br 

 

2. A CIDADE 

O intercâmbio foi realizado no Canadá, na cidade de Toronto. Toronto á a capital da 

província de Ontário. Com uma população estimada de 2.731.571 habitantes em 2016, é a 

quarta cidade mais populosa da América do Norte depois da Cidade do México, Nova York e Los 

Angeles. Toronto é um centro internacional de negócios, finanças, arte e cultura. Em janeiro de 

2015, foi considerada pelo jornal inglês Economist a melhor cidade do mundo para se viver, e 

uma das cidades mais seguras do Canadá e do continente americano. 

Toronto é uma das cidades mais multiculturais e cosmopolitas do mundo. A população 

diversificada reflete seu papel atual e histórico como um destino importante para os imigrantes 

no Canadá, com quase 50% dos residentes pertencentes a um grupo populacional de minorias 

visíveis, e mais de 200 origens étnicas distintas representadas entre seus habitantes. 

 

 

Ilustração  1 - Nathan Phillips Square 

(Praça localizada no centro de Toronto, onde fica os prédios da antiga e nova prefeitura) 

 

mailto:gardenia.cordeiro@ifpb.edu.br


 

Ilustração 2 – Vista da Cidade de Toronto  

(Fotografia retirada durante o passei à Toronto Islands: Ilhas do lago Ontário formadas 

pela ação de um furacão) 

 

3. A ESCOLA 

A ILSC Language Schools é um grupo educacional que há 25 anos oferece cursos e 

treinamentos de idiomas para estudantes de mais de 100 países. É a maior divisão da ILSC 

Education Group, que também inclui Colleges, Teacher Training, Corporate Training e Continuing 

Education. 

Desde a inauguração de sua primeira escola em Vancouver, no Canadá, em 1991, a ILSC 

tornou-se líder em treinamento de idiomas e expandiu seu trabalho para incluir nove incríveis 

cidades ao redor mundo: além de Toronto, a ILSC também está presente em Vancouver e 

Montréal, no Canadá; em São Francisco e Nova York, nos Estados Unidos; em Nova Déli, na Índia; 

e em Sidney, Brisbane e Melbourne, na Austrália. 

Em 2013 e 2014, a ILSC foi eleita pelos parceiros do segmento Star Chain School da Study 

Travel Magazine, um importante reconhecimento de qualidade no setor de ensino de idiomas. 



 

Ilustração 3 – Servidores do intercâmbio do IFPB na ILSC - Toronto 

 

4. A HOMESTAY 

Fui acolhida em uma família das Filipinas. Apesar de imigrantes, a família já está 

estabilizada no Canadá há mais de 20 anos, portanto, com cultura canadense já bem inserida no 

seu dia a dia.  

A principal atividade de convívio com a família, foi o feriado do Thanksgiving Day. É o 

dia de ação de graças, que ocorre no dia 09 de outubro para celebrar um dia de gratidão a Deus, 

com orações e festas pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano. 

 

Ilustração 4 – Celebração do Thanksgiving Day com a família da Homestay 



5. ATIVIDADES CULTURAIS 

 

5.1 CN Tower 

A Torre CN (Canadian National) é uma torre turística e de comunicações que tem 553,33 

metros de altura, sendo a terceira maior torre do mundo. Ela é o principal cartão postal de 

Toronto, pode ser vista de muitos lugares da cidade, servindo de referência para se localizar na 

região. A torre abriu suas portas para o público no dia 2 de junho de 1976 e, na época, era a 

estrutura mais alta do mundo. A CN Tower é considerada uma das 7 maravilhas do mundo 

moderno. 

 

 

Ilustração 5 – Replica da CNTower no complexo de visitação 



 

Ilustração 6 – Fotografia tirada do topo da CN Tower 

 

5.2 Niagara Falls   

 

As Cataratas do Niágara são um agrupamento de grandes cataratas localizadas no rio 

Niágara, na fronteira entre os Estados Unidos (no estado de Nova Iorque) e da 

província canadense de Ontário, na cidade de Niagara Falls. As Cataratas do Niágara são 

compostas por três grupos distintos de cataratas: as Cataratas Canadenses, as Cataratas 

Americanas e as Cataratas Bridal Veil. Embora não seja excepcionalmente alta, as Cataratas do 

Niágara são muito largas, sendo facilmente a mais volumosa queda d' água localizada na 

América do Norte. Quando o volume de água é alto, cerca de 168 mil m³ de água cai das quedas 

cada minuto, enquanto que a média é de 168 000 m³. As Cataratas do Niágara são famosas por 

sua beleza, bem como são uma fonte valiosa de energia hidrelétrica e um desafiante projeto de 

preservação ambiental.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Catarata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ni%C3%A1gara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ni%C3%A1gara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ont%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cataratas_Canadenses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cataratas_Americanas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cataratas_Americanas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cataratas_Bridal_Veil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_hidrel%C3%A9trica


 

Ilustração 7 - Cataratas do Niágara 

 

5.3 Toronto Replays Aquarium 

É o maior aquário do Canadá, inaugurado em 2013. Fica localizado estrategicamente ao 

lado da CN Tower, e possui uma estrutura de 12.500 m2. Este aquário é uma incrível aula de 

biologia da vida marítima.  Possui mais de 15.000 animais marinho de todo o mundo, 450 

espécies de peixes invertebrados e tartarugas marinhas. 

Foi impressionante ver toda a engenharia presente para manter a vida saudável de 

todos esses animais em cativeiro. 

 

 

Ilustração 8 – Toronto Replays Aquarium 



 

5.4 Royal Ontario Museum 

O museu Royal de Ontário possui um acervo vasto e variado de artes pura e aplicadas, 

ciências naturais e arqueologia. Entre tantas salas importantes, destacamos a sala dos 

dinossauros. O museu tem uma excepcional gama de galeria temática, que exploram culturas 

mundiais e história natural.  

 

Ilustração 9 – Sala dos Dinossauros no Royal Ontario Museum 

 

5.5 Ontario Science Centre 

O centro de ciências de Ontário possui uma enorme variedade de exibições interativas 

principalmente nas áreas de física e biologia. O centro de ciências recebe diariamente alunos de 

escolas de ensino fundamental, mas é um espaço de aprendizado para todas as idades. 

 

Lustração 10 – Centro de Ciências de Ontário 



5.6 Casa Loma 

 

A Casa Loma é um castelo que foi residência de um próspero homem de 

negócios, Sir. Henry Pellat.  Durante a década de 30 a propriedade foi colocada a leilão 

e acabou sendo comprada pela prefeitura. Mais tarde, acabou sendo transformada 

em atração turística. O casarão é rico em detalhes históricos e arquitetônicos. 

 

Ilustração 11 – Fachada principal da Casa Loma 

 

5.6 Toronto Zoo 

O zoológico de Toronto é mais uma das atrações onde pode-se ter uma verdadeira aula de 

biologia, com lições de respeito à vida selvagem. O zoológico realiza uma um trabalho de 

pesquisa, reprodução, conscientização, educação e conservação animal. É um amplo espaço 

onde o habitat natural dos animais expostos pode ser simulado. O parque possui mais de 5000 

animais, e uma das principais atrações é o panda gigante, ameaçado de extinção.  

 

 



 

Ilustração 12 – Principal atração do zoológico de Toronto. 

 

5.7 French Canada 

Em um dos finais de semana do intercambio, foi realizado uma viagem para a chamada 

parte francesa do pais. 

 Na ocasião foi visitada a quarta maior cidade e capital do pais, Ottawa, localizada às 

margens do rio Ottawa e onde está localizado o parlamento canadense.  

 

Ilustração 13 – Prédio principal no parlamento canadense - Ottawa 

Montreal é a maior cidade da província de Quebec e a segunda maior cidade do 

Canada, e um dos principais destinos dos imigrantes no pais.  A cidade conta com 

inúmeros parques como atrações turísticas. 

 



 

Ilustração 14 – Vista de Montreal do Monte Royal Parque 

 Outra grande atração da cidade é a basílica católica romana de Notre-Dame, 

inaugurada em 1829, famosa pela beleza, riqueza e grandiosidade.  

 

 

Ilustração 15 – Catedral de Notre-Dame 



Por fim, foi visitada a histórica e lindíssima cidade de Quebec, onde as 

temperaturas mais baixas do outono foram ser sentidas. 

 

 

Ilustração 16 – Centro histórico de Quebec 

 

6. VISITAS TÉCNICAS 

Dentre as possibilidades de experiências culturais e turísticas, foi possível vivenciar duas 

visitas técnicas do ramo da Engenharia Química, no ramo dos processos industriais. 

A primeira foi a visitação à vinícola de Konzelmann na região de Niagara. Foi explicitado, 

resumidamente (em inglês) o processo de produção do vinho desde o cultivo da uva até as 

etapas de fermentação com os sistemas de controle de temperatura e teor alcóolico, e 

engarrafamento. 



 

Ilustração 17 – Vinícola de Konzelmann - Niagara 

Outra visita técnica foi realizada na cervejaria Steam Whistle, situada na antiga estação 

de manutenção de trens de Toronto, o que motivou o nome da empresa, que produz uma das 

principais cervejas da região. 

Foi possível visitar todo o processo de produção e o laboratório onde são realizadas as 

análises para o controle de qualidade. 

 

 

Ilustração 18 – Visão geral do processo produtivo na Cervejaria Steam Whistle 

 

 

 



 

7. CETIFICAÇÃO 

Ao término das quatro semanas de curso, com aulas em duas turmas nos turnos manhã 

e tarde, a escola fez a certificação dos alunos, apresentando um relatório com as principais 

habilidades desenvolvidas e um parecer do professor sobre o desenvolvimento do aluno emitido 

pelo professor responsável. 

 

Ilustração 19 – Recebendo a certificação no último dia de atividades na ILSC 

 

8. CONCLUSÃO 

O curso de imersão em língua inglesa, realizado no período de 07/10/2017 a 

07/11/2017 teve seu objetivo principal alcançado, uma vez que o ambiente proporcionado 

e as atividades realizadas na escola, na homestay e nas atividades culturais, permitiram o 

contato íntimo e constante com a língua estrangeira, possibilitando a participante, 

aprimorar e praticar os conhecimentos adquiridos. Ser submetido a inúmeras situações 

sem ter possibilidade de usar a língua materna, é de fato, enriquecedor para o 

desenvolvimento da oralidade, mesmo que tais situações causem um certo desconforto. 


