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ACOMPANHE NAS PRÓXIMA PÁGINAS TODAS AS “LEARNING ACTIVITIES” QUE ESTÃO PROGRAMADAS.

2018/2019
A Disneyworld é reconhecida e admirada em todo o mundo. Seu notável sucesso, orientado 

por uma poderosa cultura educacional e organizacional, é alicerçado por princípios de 
excelência que norteiam todo o Grupo Disney.

Cercada deste ambiente rico em informações, a Disney tem inspirado milhares de 
profi ssionais do mundo todo a se atualizarem e aperfeiçoarem no Disney Institute, e agora 
estende essa oportunidade a jovens através do Disney Youth Education Series, programa que 
proporciona a jovens de diversos países conhecimento, inspiração e diversão.

Com learning activities e visitas guiadas, os participantes têm a chance de aprender 
temas relevantes e de conhecer de perto os bastidores da maior empresa de entretenimento 
do mundo.

Pensando em formatos inovadores, o The Boston Cambridge Institute pelo 2º ano consecutivo 
anuncia o lançamento do “BCI Learning Experience at Disney 2018/2019 – The Secret World 
Behind Disney”, com saídas nos meses de julho de 2018 e janeiro de 2019. Direcionado a jovens 
de 9 a 17 anos, o programa dá aos participantes a oportunidade de vivenciar uma inédita e 
marcante aventura de aprendizado.

O BCI Learning Experience at Disney guiará os participantes pelo backstage dos parques 
da Flórida, com estudos de campo na estrutura de operação da Disney, além de atividades 
educacionais focadas em Ciências aplicadas em física e química, Tecnologia, Desenvolvimento 
Pessoal, etc.

Ao total estão programadas 10 “learning activities”, sendo 6 na Disney e 4 em outros locais 
especiais (Universal Studios, Nasa e Microsoft e Full Sail University), que serão realizadas na 
sua grande maioria no período da manhã; e também atividades de entretenimento e lazer que 
serão realizadas após as “learning activities”, para que os participantes além do aprendizado 
também aproveitem o período de férias com muita diversão.

Atividades de Entretenimento e Lazer (Parques Temáticos): Magic Kingdom (Disney), 
Epcot (Disney), Disney´s Hollywood Studios, Disney´s Animal Kingdom, Universal Studios, 
Universal´s Island of Adventure, SeaWorld (Programa de Janeiro de 2019), e Parque Aquático 
(Programa de Julho de 2018).

Atividades de Entretenimento e Lazer (outros passeios e visitas): Downtown Disney, 
Disney Springs, City Walk, The Mall at Millenia, Orlando Eye, NBA Basketball (jogo de basketball 
a confi rmar dependendo do calendário da temporada - somente no Programa de Janeiro de 
2019), entre outros.  

Além das incríveis atrações do Harry Potter na Universal Studios, os participantes 
também poderão conhecer a nova atração do Disney´s Animal Kingdom (PANDORA - The 
World of AVATAR).
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LEARNING ACTIVITIES

PROPERTIES OF MOTION 
PHYSICS LAB

THE SCIENCE OF DISNEY 
IMAGINEERING: GRAVITY

THE EVOLUTION
OF TECHNOLOGY

Local: Magic Kingdom Park - Disney
O Magic Kingdom Park será vivenciado de uma forma 

totalmente inovadora, com experiências e atividades 
práticas que serão realizadas pelos participantes dentro de 
um laboratório de física, com o propósito de ser um link 
entre o aprendizado nas escolas, e o aprendizado prático  
através dessa atividade. 

A prática é uma ferramenta de aprendizado excelente, 
pois é quando os estudantes assimilam para sempre os 
conceitos e fundamentos da experiência que vivenciam. 
Experiências hidráulicas, de criação dos movimentos, 
entre outras serão realizadas. Os participantes discutirão 
com educadores da Disney temas sobre inércia, gravidade, 
força centrípeta/centrífuga, entre outros. 

Essa learning experience proporcionará aos participantes 
um olhar mais amplo dos temas que serão abordados, 
para além dos formatos tangíveis e visíveis a olho nu, já 
que passarão a enxergar a tecnologia, os elementos e os 
artefatos considerando a física, adicionado tudo isso, ao 
indiscutível encantamento e magia da Disney.

Local: Disney´s Hollywood Studios
Os participantes vão explorar a gravidade e as leis de 

Newton como temas fundamentais dessa experiência de 
aprendizado. Serão capazes de entender a diferença entre 
forças equilibradas e desequilibradas. 

Experiências serão realizadas com o objetivo de 
demonstrar como a força e massa afetam a aceleração 
de um objeto. Os participantes compreenderão como 
Walt Disney usou a gravidade e as leis de Newton 
para criar os efeitos das quedas livres e a os efeitos de 
atrações em seus Parques Temáticos, como por exemplo 
a “Tower of Terror”. 

Os participantes terão experiências com o objetivo 
de entender a diferença e efeitos entre massa e peso; 
e também sobre magnetismo e as leis do movimento, 
recursos utilizados para acelerar os veículos de passeio da 
atração Coaster n´Roller Rock Starring Aerosmith. 

Local: Epcot Park - Disney
O futuro do mundo é a vitrine de um futuro pensante e ativo 

nas áreas de design, tecnologia, comunicação, transporte 
e outros. Essa super experiência educacional dentro do 
Epcot Park oferece aos participantes uma oportunidade de 
pensarem e explorarem as diversas infl uências e tendências 
que impactam o progresso do desenvolvimento do mundo, 
sendo uma das mais importantes a tecnologia.

Serão atividades e discussões guiadas com educadores 
da Disney, sobre temas da evolução da tecnologia, e como 
esse recurso vem sendo cada vez mais essencial nas nossas 
vidas. Através de uma atividade prática e interessante, os 
participantes vão examinar como as ideias, as ferramentas e 
os recursos disponíveis infl uenciam no avanço da tecnologia.

Os participantes terão a oportunidade de descobrir e entender 
como os avanços da tecnologia impactam no progresso do 
mundo,  com ideias e soluções revolucionárias/inovadoras. Os 
participantes são colocados como “players” pensantes e, passam 
a considerar o papel que verdadeiramente desempenham na 
sociedade em prol do sucesso ou fracasso da tecnologia.

MANAGING YOUR
PERSONAL BRAND

Local: Disney´s Hollywood Studios
Essa atividade será realizada nas avenidas dos estúdios de 

Hollywood da Disney. Esta experiência altamente pessoal 
explora situações da vida que proporcionam um olhar mais 
introspectivo sobre habilidades e interesses, bem como, o 
impacto e a importância que as pessoas podem causar no 
mundo, marketing pessoal, isso tudo através das histórias 
que construímos e ações que realizamos.

Os participantes também desenvolverão uma nova marca 
no mercado. A discussão e criação da marca será orientada 
por educadores da Disney e terá como base a história de 
sucesso de Walt Disney.

Essa atividade mostrará aos participantes que na realidade 
muitas das decisões tomadas são feitas com base no que 
somos, o que valorizamos, nossas habilidades e o impacto 
que causamos nas outras pessoas através do visual, gestos, 
atitudes, voz, eloquência, sorriso, cordialidade, etc.

Essa atividade levará os participantes a descobrirem também 
que a experiência e as habilidades podem ser usadas como 
“trampolins” para criar uma marca pessoal e desenvolver uma 
carreira acadêmica e profi ssional.
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2018/2019LEARNING ACTIVITIES

EXPLORING CAREERS
IN THE ZOOLOGICAL SCIENCES

DISNEY´S KEYS TO THE KINGDOM TOUR

Local: Disney´s Animal Kingdom
Nesta atividade o jovem vai ser exposto a diversas carreiras nas ciências zoológicas e isso vai inspirá-lo e envolve-lo de forma ativa 

em temas de proteção e preservação da vida selvagem.
Os participantes vão ganhar uma visão inédita por dentro dos bastidores do Disney’s Animal Kingdom aprendendo a excelência em 

cuidados com os animais e os desafi os de conservação enfrentados por muitos animais hoje em dia. Vão investigar os diferentes papéis 
necessários para cuidar dos animais dentro do parque, aprender sobre as responsabilidades desses papéis e descobrir o valor desses 
papéis, bem como suas contribuições individuais para o funcionamento geral do parque.

Os cuidados humanos, os métodos de treinamento, as pesquisas e a inovação são fundamentais para aumentar a qualidade de 
vida dos animais e os participantes vão poder ver de perto as instalações da habitação da vida selvagem, a alimentação, tratamentos 
médicos e, com isso, aprenderão sobre o importante papel que os guardiões de animais desempenham no cuidado desses amiguinhos. 
Por fi m, uma visita aos bastidores do centro de nutrição animal vai dar ao participante a oportunidade única de entender, respeitar 
e amar cada vez mais o mundo animal.

Local: Magic Kingdom Park - Disney
Importante: De acordo com regras da Disney, essa atividade somente poderá ser realizada por participantes 

com idade igual ou superior a 16 anos
Os participantes visitarão os bastidores do Magic Kingdom e serão guiados por um cast member da Disney, que os levará aos 

locais secretos, aos famosos túneis subterrâneas “Utilidors”; e terão acesso a diversas curiosidades e segredos do Magic Kingdom.
O tour passará também pelos bastidores da Splash Mountain, e os participantes conhecerão entre outros locais, a moderna 

estação de processamento de lixo do parque (surreal), e os galpões aonde fi cam armazenados os carros alegóricos das paradas 
da Disney. O grupo também terá acesso aos túneis subterrâneos, que é um verdadeiro mundo à parte. Quem está no Parque 
nem imagina que existe um outro mundo lá embaixo...

No fi nal do tour, cada participante vai ganhar uma chave simbólica por ter conhecido os segredos das 4 chaves do Park: 
“Safety, Courtesy, Show and Effi ciency”, ou seja, será uma experiência encantadora e inesquecível.

ENERGY AND WAVES PHYSICS LAB
Local: Magic Kingdom Park - Disney

As terras temáticas únicas do Magic Kingdom Park  formam a base desta atividade cheia de energia, luz e som, e a sua relação 
com a criação da Disney.A aventura dessa atividade de aprendizado começa com os participantes interagindo com artigos 
diários, apresentando exemplos do mundo real das muitas formas de energia, e como o movimento da energia é muitas vezes 
sob a forma de uma onda.

Guiados  por  um educador da Disney, entre diversas atividades, os estudantes por exemplo vão investigar o som, como 
ele é produzido, e também como ele viaja no tempo; e participarão de uma atração especial com o objetivo de compreender 
como o som pode alterar o nosso senso de realidade.

Experiência com um espectro eletromagnético envolvendo inércia, refração, refl exão, absorção e componentes de onda 
também será realizada pelos participantes, e sempre guiada por um Educador da Disney.

Essa Learning Activity será realizada pelos participantes com idade igual ou menor de 15 anos, em substituição à 
atividade abaixo (Disney´s Keys to the Kingdom Tour).

LEARNING ACTIVITY PARA OS PARTICIPANTES COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 16 ANOS

LEARNING ACTIVITY PARA OS PARTICIPANTES COM IDADE IGUAL OU MENOR DE 15 ANOS
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LEARNING ACTIVITIES

FULL SAIL UNIVERSITY TOURNASA
- SPECIAL TOUR AND VISIT -

MICROSOFT WORKSHOPUNIVERSAL 
- BEHIND THE ADVENTURE -

Local: Full Sail University
Os participantes farão um tour/visita e participarão de uma 

Learning Activity na Full Sail University, considerada uma das 
melhores Universidades Americanas nas áreas de Art&Desing, 
Technology, Games, Film & Television, Music & Recording, Media 
& Communications, e Web. Além disso a Full Sail University é 
uma das pioneiras no mundo no modelo educacional de simular 
um ambiente real de trabalho, com ritmo de aprendizado mais 
rápido simulando 24 horas por dia, sete dias por semana, o ritmo 
de uma empresa da indústria de criação e entretenimento. Com 
mais de 35 anos de existência, a Full Sail University está situada 
em uma área de mais de 84 hectares, com 60 salas de aula, 110 
salas de estudos e laboratórios equipados com tecnologia de 
última geração.

Local: Kennedy Space Center - Cabo Canaveral 
Essa learning experience será incrível e os participantes 

vão ver bem de pertinho vários foguetes e ter a oportunidade 
de conhecer as instalações principais da Nasa,além de 
ter uma experiência simulada de lançamento à bordo do 
ônibus espacial, com direito a sensações de sons e a viagem 
espacial. Certamente será uma viagem incrível a bordo de 
um ônibus espacial.

Os Estados Unidos da América possuem 2 bases de 
lançamento, uma em Houston e outra em Cabo Canaveral 
na Florida, sendo que somente a de Cabo Canaveral teve 
lançamento de humanos ao espaço.  

Os participantes vão entender como os foguetes espaciais 
são produzidos, transportados até a base de lançamento 
e como são de fato lançados, entre outras curiosidades. 
O tour levará os participantes até a plataforma de 
lançamento, salas de controle, e diversos locais exclusivos; 
e muita coisa inédita será ensinada e mostrada. Roupas e 
comidas dos astronautas, e um pedaço da lua são algumas 
das atrações por lá. 

Local: Microsoft 
Essa será uma atividade bem prática com um workshop 

na Microsoft, onde os participantes vão aprender diversos 
conceitos sobre a linguagem de programação, sistemas 
operacionais, softwares, hardwares, e design de games, 
entre outros. 

Um educador vai explicar sobre a tecnologia da Microsoft 
e o objetivo dessa atividade é ganhar familiaridade com o 
ambiente de codifi cação de uma forma divertida e também 
fazer com que os participantes se projetem para o futuro 
entendendo como a tecnologia funciona e como ela se 
conecta com os programas, aplicativos, equipamentos, etc.

A atividades será prática e conduzida por um educador 
da Microsoft. 

Local: Universal Studios
Os participantes vão aprender como a ciência está 

envolvida na criação de um dos parques mais avançados 
tecnologicamente do mundo. Aplicações reais de física, 
tecnologia e ciências em geral que foram usados para 
projetar e construir as atrações do Parque. 

Os participantes vão entender através da ciência, como 
a The  incredible Hulk Coaster é lançada, e como funciona a 
atração do Spider-Man, entre outras. 

Enfi m, os participantes através de atividades e discussões 
guiadas por  educadores da Universal Studios, vão ter 
contato com o que há de mais avançado em termos de 
ciência e tecnologia, e que estão por traz das atrações da 
Islands of Adventure.



PRÉ-REQUISITO / PERÍODO:
Ter na época do programa entre 9 e 17 anos de idade e ter conhecimento básico do idioma inglês. O Período 
do Programa será de 15 (quinze) dias entre embarque e chegada no Brasil.
Julho/2018: 2 datas de embarque (01/07/2018 e 15/07/2018)
Janeiro/2019: 2 datas de embarque (10/01/2019 e 15/01/2019)

ACOMPANHAMENTO:
Profi ssionais/Educadores do BCI acompanharão os jovens durante todo o programa.

HOSPEDAGEM:
A hospedagem será em Hotel categoria turística da Walt Disneyworld em Orlando/FL (3 estrelas ou superior 
/ sem café-da-manhã).

INVESTIMENTO:
USD 4,800.00 (quatro mil e oitocentos dólares americanos) inclui todo o Programa (parte terrestre), o qual 
consiste em hospedagem sem café-da-manhã (em quarto duplo compartilhado com outro participante do 
programa), assistência médica e de viagem internacional, learning activities, passeios, traslados e transporte de/
para o aeroporto na chegada e saída, e também para os diferentes locais dentro do Complexo Disney (Disney Bus 
Transportation), e ônibus ou shuttle para os demais locais fora do Complexo Disney, todos os tickets para os Parques 
Temáticos, e demais passeios programados (com exceção do jogo de Basketball da NBA), acompanhamento por 
profi ssionais/educadores do BCI durante todo o Programa, Disney Muggy (consumo ilimitado de bebidas no 
Hotel da Disney – conforme regras da Disney), mochila, travel case, ID (crachá de identifi cação).

NÃO INCLUSO NO VALOR ACIMA CITADO:
Bilhete Aéreo, alimentação (café-da-manhã, almoço e jantar / estimativa de gasto diário de 
aproximadamente USD 60.00), e o ticket para o jogo de Basketball/NBA (previsto somente para o 
Programa de Janeiro de 2019 – custo de até USD 65.00). 

FORMA DE PAGAMENTO:
Parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, ou diretamente com a Agência no Brasil 
(Parcelamento direto com a Agência – Programa de Julho/2018: última parcela deverá ser paga até 
20/06/2018 / Programa de Janeiro/2019: última parcela deverá ser paga até 31/12/2018).

DOCUMENTOS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:
Passaporte e visto de turista (B2) válidos e com data de validade de no mínimo seis meses posterior à data de 
término do Programa, autorização para o menor viajar desacompanhado dos pais, e Cédula de Identidade 
RG (para os participantes que não possuem os dados da fi liação no passaporte), e Formulário de Saúde.
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2018PRÉ-REQUISITO / PERÍODO:
Ter entre 9 e 17 anos de idade e ter conhecimento básico do idioma inglês. O Período do Programa será de 
15 (quinze) dias entre embarque e chegada no Brasil.
Janeiro/2018: 2 datas de embarque (10/01/2018 e 15/01/2018)
Julho/2018: 2 datas de embarque (01/07/2018 e 15/07/2018)

ACOMPANHAMENTO:
Profi ssionais/Educadores do BCI acompanharão os jovens durante todo o programa.

HOSPEDAGEM:
A hospedagem será em Hotel categoria turística da Walt Disneyworld em Orlando/FL (3 estrelas ou superior 
/ sem café-da-manhã).

INVESTIMENTO:
USD 4,800.00 (quatro mil e oitocentos dólares americanos) inclui todo o Programa (parte terrestre), o qual 
consiste em hospedagem sem café-da-manhã (em quarto duplo compartilhado com outro participante do 
programa), assistência médica e de viagem internacional, learning activities, passeios, traslados e transporte de/
para o aeroporto na chegada e saída, e também para os diferentes locais dentro do Complexo Disney (Disney Bus 
Transportation), e ônibus ou shuttle para os demais locais fora do Complexo Disney, todos os tickets para os Parques 
Temáticos, e demais passeios programados (com exceção do jogo de Basketball da NBA), acompanhamento por 
profi ssionais/educadores do BCI durante todo o Programa, Disney Muggy (consumo ilimitado de bebidas no 
Hotel da Disney – conforme regras da Disney), mochila, travel case, ID (crachá de identifi cação).

NÃO INCLUSO NO VALOR ACIMA CITADO:
Bilhete Aéreo, alimentação (café-da-manhã, almoço e jantar / estimativa de gasto diário de 
aproximadamente USD 60.00), e o ticket para o jogo de Basketball/NBA (previsto somente para o 
Programa de Janeiro de 2018 – custo de até USD 65.00). 

FORMA DE PAGAMENTO:
Parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, ou diretamente com a Agência no Brasil 
(Parcelamento direto com a Agência – Programa de Janeiro/2018: última parcela deverá ser paga até 
31/12/2017 / Programa de Julho/2018: última parcela deverá ser paga até 20/06/2018).

DOCUMENTOS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:
Passaporte e visto de turista (B2) válidos e com data de validade de no mínimo seis meses posterior à data de 
término do Programa, autorização para o menor viajar desacompanhado dos pais, e Cédula de Identidade 
RG (para os participantes que não possuem os dados da fi liação no passaporte), e Formulário de Saúde.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
• Antes do embarque os participantes receberão o “Guia do Participante” que contempla todas as informações necessárias 

para a participação do programa, mochila, travel case, etiquetas para malas, ID (cartão de identidade do Programa),
entre outros. Também antes do embarque, os participantes e pais receberão a versão final do Schedule  contendo toda
a programação dia-a-dia, com aulas, atividades, etc.     

• A partir do mês de março de 2018, até a data do embarque, os participantes receberão diversos Boletins Temáticos (BCI 
NEWS), para se prepararem para a viagem/programa.

• Os participantes poderão manter contato com os pais ao final do dia através da internet. Os números de celulares  
dos coordenadores do Programa também são disponibilizados aos pais, caso seja necessário algum contato urgente 
durante o Programa.Os pais ainda terão acesso a uma página na internet (página restrita aos pais – link dropbox), para 
acessarem as fotos que são postadas diariamente desde o início do Programa (aproximadamente de 200 a 400 fotos 
por dia), além dos Boletins diários que também são publicados com as informações das atividades realizadas no dia, e 
outras informações.

• O café da manhã e jantar serão realizados diariamente dentro do Campus Universitário onde os participantes ficarão 
hospedados (com exceção dos 3 jantares especiais).

• Ao final do Programa será realizada uma Cerimônia de Encerramento (Closing Ceremony), para a entrega pelo
BCI de certificados aos participantes. 

INVESTIMENTO:

NÃO INCLUSO NO VALOR ACIMA CITADO:

• Os almoços não estão inclusos pelo fato de que faz parte também da proposta do programa a experiência cultural de 

• Bilhete/Passagem Aérea até Boston.
• WORKSHOP E VISITA ESPECIAL (ÁREA DA MEDICINA) – PARTICIPAÇÃO OPCIONAL: Como informado na página 02,

essa atividade é opcional e tem o custo extra de USD 200.00 (duzentos dólares americanos).

conhecer restaurantes, comidas e opções variadas e em locais diversificados. A estimativa de despesa diária para o 
almoço é de U$ 10,00 a U$ 20,00. Os 3 jantares especiais e de confraternização (SPECIAL DINNERS: Hard Rock Cafe Boston,  
Fire+Ice Grill (ou outro restaurante local), and The Cheese Cake Factory) também não estão inclusos no Programa
(custo aproximado de US$ 30.00 por jantar especial). 

• Itens pessoais de farmácia e supermercado não estão inclusos. Logo na chegada, está prevista a ida à “CVS” (farmácia) 
e supermercado para que os participantes possam comprar itens de higiene pessoal e “snacks” para o período do 
Programa.

FORMA DE PAGAMENTO:

DOCUMENTOS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:

QUANTIA SUGERIDA:
Levar a quantia em espécie de aproximadamente US$ 800,00 dólares, preferencialmente, em notas trocadas de U$ 10,00/
U$20,00. Também sugere-se providenciar um cartão de débito internacional para o uso nos dias de passeios/compras.

As vagas são limitadas (data limite para registro: 31/03/2018) - sujeito a disponibilidade de vagas.
 Faça já a sua inscrição!

 www.bostoncambridge.com.br/registro2018
Organized by Official Travel Agency

USD 5,600.00 (cinco mil e seiscentos dólares americanos) inclui todo o Programa (parte terrestre) mais o seguro de 
assistência médica e de viagem internacional com cobertura até USD 50,000.00, ou seja, os workshops, aulas, laboratórios, 
textbook, learning activities and tours, Mentores das Universidades Americanas, profissionais e educadores do BCI que 
acompanharão os participantes durante todo o programa, passeios, alimentação (café da manhã e jantar), dormitório, 
traslados para os diferentes locais de aulas/atividades, tickets para os museus, certificado de conclusão, mochila, travel 
case, ID (cartão de identidade do Programa).

Parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito, ou diretamente com a Agência no Brasil (Parcelamento direto com a 
Agência: parcelamento em até 10 vezes de agosto de 2017 até maio/2018, devendo a última parcela ser paga até 
30/05/2018).

Passaporte e visto de turista (B2) válidos e com data de validade de no mínimo seis meses posterior à data de término do 
Programa, autorização para o menor viajar desacompanhado dos pais, e Cédula de Identidade RG (para os participantes 
que não possuem os dados da filiação no passaporte), e Formulários de Saúde.

MAIS INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS:
LINHA DIRETA BCI NO BRASIL (Sem custo de ligação internacional)

DISQUE: 11 3042-8825 (Atendimento em português)

WHATSAPP (USA) +1 6127576217 | TEL.: (USA) +1 6179458317
E-mail: bci@bcieducation.com

Site: bostoncambridge.com.br | bcieducation.com

AGÊNCIA OFICIAL
DOS PROGRAMAS BCI NO BRASIL: STB

TEL.: 11 3038-1555
stb.com.br/bci

2018

As vagas são limitadas!  Faça já a sua inscrição!
 www.bostoncambridge.com.br/disney

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
• Antes do embarque os participantes receberão o “Guia do Participante” que contempla todas as informações necessárias 

para a participação do programa, além da camiseta (que será utilizada durante os voos), mochila, travel case, etiquetas 
para malas, ID (cartão de identidade do Programa), entre outros. Também antes do embarque, os participantes e pais 
receberão a versão final do Schedule contendo toda a programação dia-a-dia, com aulas, atividades, etc.

• A partir do mês de março de 2017, até a data do embarque, os participantes receberão diversos Boletins Temáticos (BCI 
NEWS), para se prepararem para a viagem/programa.

• Os participantes poderão manter contato com os pais ao final do dia através da internet, ou utilizando celulares dos 
Coordenadores do Programa para ligações para telefones fixos no Brasil (se for necessário). Os números de celulares 
dos coordenadores do Programa também são disponibilizados aos pais, caso seja necessário algum contato urgente 
durante o Programa.Os pais ainda terão acesso a uma página na internet (página restrita aos pais – link dropbox), para 
acessarem as fotos que são postadas diariamente desde o embarque no Brasil (aproximadamente de 200 a 400 fotos 
por dia), além dos Boletins diários que também são publicados com as informações das atividades realizadas no dia, e 
outras informações.

• O café da manhã e jantar serão realizados diariamente dentro do Campus Universitário onde os participantes ficarão 
hospedados (com exceção dos jantares especiais).

• Ao final do Programa será realizada uma Cerimônia de Encerramento e Conclusão, e para entrega pelo BCI de 
certificados aos participantes.

INVESTIMENTO:
US$ 6,600.00 (seis mil e seiscentos dólares americanos) + US$ 150,00 (cento e cinquenta dólares americanos) de taxas de 
embarque inclui todo o Programa, o qual consiste em passagem aérea, assistência médica e de viagem internacional com 
cobertura até US$ 50,000.00, aulas,apostila didática, atividades extra-classe,Mentores das Universidades Americanas, 
profissionais/educadores brasileiros e americanos que acompanharão os participantes durante toda a viagem, passeios, 
alimentação (café da manhã e jantar), dormitório, traslados e transporte de/para o aeroporto e também para os diferentes 
locais de aulas/atividades, tickets para os museus, certificado de conclusão, mochila, camiseta, travel case, ID (cartão de 
identidade do Programa).

NÃO INCLUSO NO VALOR ACIMA CITADO:
• Os almoços não estão inclusos pelo fato de que faz parte também da proposta do programa a experiência cultural de 

conhecer restaurantes, comidas e opções variadas e em locais diversificados. A estimativa de despesa diária para o 
almoço é de U$ 10,00 a U$ 20,00. Os 3 jantares especiais e de confraternização (3 opções: Hard Rock Cafe, The Rainforest 
Cafe, The Cheesecake Factory, The Last Resort) também não estão inclusos no Programa (custo aproximado de US$ 
30.00 por jantar especial).

• Itens pessoais de farmácia e supermercado não estão inclusos. Logo na chegada, está prevista a ida à “CVS” (farmácia) 
e supermercado para que os participantes possam comprar itens de higiene pessoal e “snacks” para o período do 
Programa.

FORMA DE PAGAMENTO:
Parcelamento em até 10 vezes (de agosto/2016 à maio/2017), desde que a última parcela seja até o dia 30/05/2017. Os 
pagamentos são feitos através de depósitos bancários/TEDS, sendo o primeiro pagamento no ato da inscrição de acordo 
com o câmbio de venda do dia (dolar turismo) divulgado pelo portal UOL (Universo Online).

DOCUMENTOS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:
Passaporte e visto de turista (B2) válidos e com a data de validade de no mínimo seis meses posterior ao período de chegada/
retorno da viagem, autorização para o menor viajar desacompanhado dos pais, cujo modelo será fornecido pelo The Boston 
Cambridge Institute, e RG original para comprovar a filiação junto à Polícia Federal na saída do Brasil (caso não conste a
filiação no Passaporte - passaportes antigos).

QUANTIA SUGERIDA:
Levar a quantia em espécie de aproximadamente US$ 800,00 dólares, preferencialmente, em notas trocadas de U$ 10,00/
U$20,00. Também sugere-se providenciar um cartão de débito para o uso nos dias de passeios/compras.

As vagas são limitadas!  Faça já a sua inscrição!

 www.bostoncambridge.com.br/registro2017
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PRÉ-REQUISITO / PERÍODO:
Ter entre 9 e 17 anos de idade e ter conhecimento básico do idioma inglês. O Período do Programa será de 
15 (quinze) dias entre embarque e chegada no Brasil.
Janeiro/2018: 2 datas de embarque (10/01/2018 e 15/01/2018)
Julho/2018: 2 datas de embarque (01/07/2018 e 15/07/2018)

ACOMPANHAMENTO:
Profi ssionais/Educadores do BCI acompanharão os jovens durante todo o programa.

HOSPEDAGEM:
A hospedagem será em Hotel categoria turística da Walt Disneyworld em Orlando/FL (3 estrelas ou superior 
/ sem café-da-manhã).

INVESTIMENTO:
USD 4,800.00 (quatro mil e oitocentos dólares americanos) inclui todo o Programa (parte terrestre), o qual 
consiste em hospedagem sem café-da-manhã (em quarto duplo compartilhado com outro participante do 
programa), assistência médica e de viagem internacional, learning activities, passeios, traslados e transporte de/
para o aeroporto na chegada e saída, e também para os diferentes locais dentro do Complexo Disney (Disney Bus 
Transportation), e ônibus ou shuttle para os demais locais fora do Complexo Disney, todos os tickets para os Parques 
Temáticos, e demais passeios programados (com exceção do jogo de Basketball da NBA), acompanhamento por 
profi ssionais/educadores do BCI durante todo o Programa, Disney Muggy (consumo ilimitado de bebidas no 
Hotel da Disney – conforme regras da Disney), mochila, travel case, ID (crachá de identifi cação).

NÃO INCLUSO NO VALOR ACIMA CITADO:
Bilhete Aéreo, alimentação (café-da-manhã, almoço e jantar / estimativa de gasto diário de 
aproximadamente USD 60.00), e o ticket para o jogo de Basketball/NBA (previsto somente para o 
Programa de Janeiro de 2018 – custo de até USD 65.00). 

FORMA DE PAGAMENTO:
Parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito, ou diretamente com a Agência no Brasil (Parcelamento 
direto com a Agência – Programa de Janeiro/2018: última parcela deverá ser paga até 31/12/2017 / 
Programa de Julho/2018: última parcela deverá ser paga até 20/06/2018).

DOCUMENTOS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:
Passaporte e visto de turista (B2) válidos e com data de validade de no mínimo seis meses posterior à data de 
término do Programa, autorização para o menor viajar desacompanhado dos pais, e Cédula de Identidade 
RG (para os participantes que não possuem os dados da fi liação no passaporte), e Formulário de Saúde.

MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
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Learning Experience at
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
• Antes do embarque os participantes receberão o “Guia do Participante” que contempla todas as informações necessárias 

para a participação do programa, além da camiseta (que será utilizada durante os voos), mochila, travel case, etiquetas 
para malas, ID (cartão de identidade do Programa), entre outros. Também antes do embarque, os participantes e pais 
receberão a versão final do Schedule contendo toda a programação dia-a-dia, com aulas, atividades, etc.

• A partir do mês de março de 2017, até a data do embarque, os participantes receberão diversos Boletins Temáticos (BCI 
NEWS), para se prepararem para a viagem/programa.

• Os participantes poderão manter contato com os pais ao final do dia através da internet, ou utilizando celulares dos 
Coordenadores do Programa para ligações para telefones fixos no Brasil (se for necessário). Os números de celulares 
dos coordenadores do Programa também são disponibilizados aos pais, caso seja necessário algum contato urgente 
durante o Programa.Os pais ainda terão acesso a uma página na internet (página restrita aos pais – link dropbox), para 
acessarem as fotos que são postadas diariamente desde o embarque no Brasil (aproximadamente de 200 a 400 fotos 
por dia), além dos Boletins diários que também são publicados com as informações das atividades realizadas no dia, e 
outras informações.

• O café da manhã e jantar serão realizados diariamente dentro do Campus Universitário onde os participantes ficarão 
hospedados (com exceção dos jantares especiais).

• Ao final do Programa será realizada uma Cerimônia de Encerramento e Conclusão, e para entrega pelo BCI de 
certificados aos participantes.

INVESTIMENTO:
US$ 6,600.00 (seis mil e seiscentos dólares americanos) + US$ 150,00 (cento e cinquenta dólares americanos) de taxas de 
embarque inclui todo o Programa, o qual consiste em passagem aérea, assistência médica e de viagem internacional com 
cobertura até US$ 50,000.00, aulas,apostila didática, atividades extra-classe,Mentores das Universidades Americanas, 
profissionais/educadores brasileiros e americanos que acompanharão os participantes durante toda a viagem, passeios, 
alimentação (café da manhã e jantar), dormitório, traslados e transporte de/para o aeroporto e também para os diferentes 
locais de aulas/atividades, tickets para os museus, certificado de conclusão, mochila, camiseta, travel case, ID (cartão de 
identidade do Programa).

NÃO INCLUSO NO VALOR ACIMA CITADO:
• Os almoços não estão inclusos pelo fato de que faz parte também da proposta do programa a experiência cultural de 

conhecer restaurantes, comidas e opções variadas e em locais diversificados. A estimativa de despesa diária para o 
almoço é de U$ 10,00 a U$ 20,00. Os 3 jantares especiais e de confraternização (3 opções: Hard Rock Cafe, The Rainforest 
Cafe, The Cheesecake Factory, The Last Resort) também não estão inclusos no Programa (custo aproximado de US$ 
30.00 por jantar especial).

• Itens pessoais de farmácia e supermercado não estão inclusos. Logo na chegada, está prevista a ida à “CVS” (farmácia) 
e supermercado para que os participantes possam comprar itens de higiene pessoal e “snacks” para o período do 
Programa.

FORMA DE PAGAMENTO:
Parcelamento em até 10 vezes (de agosto/2016 à maio/2017), desde que a última parcela seja até o dia 30/05/2017. Os 
pagamentos são feitos através de depósitos bancários/TEDS, sendo o primeiro pagamento no ato da inscrição de acordo 
com o câmbio de venda do dia (dolar turismo) divulgado pelo portal UOL (Universo Online).

DOCUMENTOS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:
Passaporte e visto de turista (B2) válidos e com a data de validade de no mínimo seis meses posterior ao período de chegada/
retorno da viagem, autorização para o menor viajar desacompanhado dos pais, cujo modelo será fornecido pelo The Boston 
Cambridge Institute, e RG original para comprovar a filiação junto à Polícia Federal na saída do Brasil (caso não conste a
filiação no Passaporte - passaportes antigos).

QUANTIA SUGERIDA:
Levar a quantia em espécie de aproximadamente US$ 800,00 dólares, preferencialmente, em notas trocadas de U$ 10,00/
U$20,00. Também sugere-se providenciar um cartão de débito para o uso nos dias de passeios/compras.

As vagas são limitadas!  Faça já a sua inscrição!
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As vagas são limitadas!  Faça já a sua inscrição!
 www.bostoncambridge.com.br/disney

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
• Antes do embarque os participantes receberão o “Guia do Participante” que contempla todas as informações necessárias 

para a participação do programa, além da camiseta (que será utilizada durante os voos), mochila, travel case, etiquetas 
para malas, ID (cartão de identidade do Programa), entre outros. Também antes do embarque, os participantes e pais 
receberão a versão final do Schedule contendo toda a programação dia-a-dia, com aulas, atividades, etc.

• A partir do mês de março de 2017, até a data do embarque, os participantes receberão diversos Boletins Temáticos (BCI 
NEWS), para se prepararem para a viagem/programa.

• Os participantes poderão manter contato com os pais ao final do dia através da internet, ou utilizando celulares dos 
Coordenadores do Programa para ligações para telefones fixos no Brasil (se for necessário). Os números de celulares 
dos coordenadores do Programa também são disponibilizados aos pais, caso seja necessário algum contato urgente 
durante o Programa.Os pais ainda terão acesso a uma página na internet (página restrita aos pais – link dropbox), para 
acessarem as fotos que são postadas diariamente desde o embarque no Brasil (aproximadamente de 200 a 400 fotos 
por dia), além dos Boletins diários que também são publicados com as informações das atividades realizadas no dia, e 
outras informações.

• O café da manhã e jantar serão realizados diariamente dentro do Campus Universitário onde os participantes ficarão 
hospedados (com exceção dos jantares especiais).

• Ao final do Programa será realizada uma Cerimônia de Encerramento e Conclusão, e para entrega pelo BCI de 
certificados aos participantes.

INVESTIMENTO:
US$ 6,600.00 (seis mil e seiscentos dólares americanos) + US$ 150,00 (cento e cinquenta dólares americanos) de taxas de 
embarque inclui todo o Programa, o qual consiste em passagem aérea, assistência médica e de viagem internacional com 
cobertura até US$ 50,000.00, aulas,apostila didática, atividades extra-classe,Mentores das Universidades Americanas, 
profissionais/educadores brasileiros e americanos que acompanharão os participantes durante toda a viagem, passeios, 
alimentação (café da manhã e jantar), dormitório, traslados e transporte de/para o aeroporto e também para os diferentes 
locais de aulas/atividades, tickets para os museus, certificado de conclusão, mochila, camiseta, travel case, ID (cartão de 
identidade do Programa).

NÃO INCLUSO NO VALOR ACIMA CITADO:
• Os almoços não estão inclusos pelo fato de que faz parte também da proposta do programa a experiência cultural de 

conhecer restaurantes, comidas e opções variadas e em locais diversificados. A estimativa de despesa diária para o 
almoço é de U$ 10,00 a U$ 20,00. Os 3 jantares especiais e de confraternização (3 opções: Hard Rock Cafe, The Rainforest 
Cafe, The Cheesecake Factory, The Last Resort) também não estão inclusos no Programa (custo aproximado de US$ 
30.00 por jantar especial).

• Itens pessoais de farmácia e supermercado não estão inclusos. Logo na chegada, está prevista a ida à “CVS” (farmácia) 
e supermercado para que os participantes possam comprar itens de higiene pessoal e “snacks” para o período do 
Programa.

FORMA DE PAGAMENTO:
Parcelamento em até 10 vezes (de agosto/2016 à maio/2017), desde que a última parcela seja até o dia 30/05/2017. Os 
pagamentos são feitos através de depósitos bancários/TEDS, sendo o primeiro pagamento no ato da inscrição de acordo 
com o câmbio de venda do dia (dolar turismo) divulgado pelo portal UOL (Universo Online).

DOCUMENTOS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:
Passaporte e visto de turista (B2) válidos e com a data de validade de no mínimo seis meses posterior ao período de chegada/
retorno da viagem, autorização para o menor viajar desacompanhado dos pais, cujo modelo será fornecido pelo The Boston 
Cambridge Institute, e RG original para comprovar a filiação junto à Polícia Federal na saída do Brasil (caso não conste a
filiação no Passaporte - passaportes antigos).

QUANTIA SUGERIDA:
Levar a quantia em espécie de aproximadamente US$ 800,00 dólares, preferencialmente, em notas trocadas de U$ 10,00/
U$20,00. Também sugere-se providenciar um cartão de débito para o uso nos dias de passeios/compras.

As vagas são limitadas!  Faça já a sua inscrição!

 www.bostoncambridge.com.br/registro2017
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PRÉ-REQUISITO / PERÍODO:
Ter entre 9 e 17 anos de idade e ter conhecimento básico do idioma inglês. O Período do Programa será de 
15 (quinze) dias entre embarque e chegada no Brasil.
Janeiro/2018: 2 datas de embarque (10/01/2018 e 15/01/2018)
Julho/2018: 2 datas de embarque (01/07/2018 e 15/07/2018)

ACOMPANHAMENTO:
Profi ssionais/Educadores do BCI acompanharão os jovens durante todo o programa.

HOSPEDAGEM:
A hospedagem será em Hotel categoria turística da Walt Disneyworld em Orlando/FL (3 estrelas ou superior 
/ sem café-da-manhã).

INVESTIMENTO:
USD 4,800.00 (quatro mil e oitocentos dólares americanos) inclui todo o Programa (parte terrestre), o qual 
consiste em hospedagem sem café-da-manhã (em quarto duplo compartilhado com outro participante do 
programa), assistência médica e de viagem internacional, learning activities, passeios, traslados e transporte de/
para o aeroporto na chegada e saída, e também para os diferentes locais dentro do Complexo Disney (Disney Bus 
Transportation), e ônibus ou shuttle para os demais locais fora do Complexo Disney, todos os tickets para os Parques 
Temáticos, e demais passeios programados (com exceção do jogo de Basketball da NBA), acompanhamento por 
profi ssionais/educadores do BCI durante todo o Programa, Disney Muggy (consumo ilimitado de bebidas no 
Hotel da Disney – conforme regras da Disney), mochila, travel case, ID (crachá de identifi cação).

NÃO INCLUSO NO VALOR ACIMA CITADO:
Bilhete Aéreo, alimentação (café-da-manhã, almoço e jantar / estimativa de gasto diário de 
aproximadamente USD 60.00), e o ticket para o jogo de Basketball/NBA (previsto somente para o 
Programa de Janeiro de 2018 – custo de até USD 65.00). 

FORMA DE PAGAMENTO:
Parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito, ou diretamente com a Agência no Brasil (Parcelamento 
direto com a Agência – Programa de Janeiro/2018: última parcela deverá ser paga até 31/12/2017 / 
Programa de Julho/2018: última parcela deverá ser paga até 20/06/2018).

DOCUMENTOS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:
Passaporte e visto de turista (B2) válidos e com data de validade de no mínimo seis meses posterior à data de 
término do Programa, autorização para o menor viajar desacompanhado dos pais, e Cédula de Identidade 
RG (para os participantes que não possuem os dados da fi liação no passaporte), e Formulário de Saúde.

MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

+55 (11) 3142-8825

E-mail: bostoncambridge@uol.com.br

Site: www.bostoncambridge.com.br

Learning Experience at
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
• Antes do embarque os participantes receberão o “Guia do Participante” que contempla todas as informações necessárias 

para a participação do programa, além da camiseta (que será utilizada durante os voos), mochila, travel case, etiquetas 
para malas, ID (cartão de identidade do Programa), entre outros. Também antes do embarque, os participantes e pais 
receberão a versão final do Schedule contendo toda a programação dia-a-dia, com aulas, atividades, etc.

• A partir do mês de março de 2017, até a data do embarque, os participantes receberão diversos Boletins Temáticos (BCI 
NEWS), para se prepararem para a viagem/programa.

• Os participantes poderão manter contato com os pais ao final do dia através da internet, ou utilizando celulares dos 
Coordenadores do Programa para ligações para telefones fixos no Brasil (se for necessário). Os números de celulares 
dos coordenadores do Programa também são disponibilizados aos pais, caso seja necessário algum contato urgente 
durante o Programa.Os pais ainda terão acesso a uma página na internet (página restrita aos pais – link dropbox), para 
acessarem as fotos que são postadas diariamente desde o embarque no Brasil (aproximadamente de 200 a 400 fotos 
por dia), além dos Boletins diários que também são publicados com as informações das atividades realizadas no dia, e 
outras informações.

• O café da manhã e jantar serão realizados diariamente dentro do Campus Universitário onde os participantes ficarão 
hospedados (com exceção dos jantares especiais).

• Ao final do Programa será realizada uma Cerimônia de Encerramento e Conclusão, e para entrega pelo BCI de 
certificados aos participantes.

INVESTIMENTO:
US$ 6,600.00 (seis mil e seiscentos dólares americanos) + US$ 150,00 (cento e cinquenta dólares americanos) de taxas de 
embarque inclui todo o Programa, o qual consiste em passagem aérea, assistência médica e de viagem internacional com 
cobertura até US$ 50,000.00, aulas,apostila didática, atividades extra-classe,Mentores das Universidades Americanas, 
profissionais/educadores brasileiros e americanos que acompanharão os participantes durante toda a viagem, passeios, 
alimentação (café da manhã e jantar), dormitório, traslados e transporte de/para o aeroporto e também para os diferentes 
locais de aulas/atividades, tickets para os museus, certificado de conclusão, mochila, camiseta, travel case, ID (cartão de 
identidade do Programa).

NÃO INCLUSO NO VALOR ACIMA CITADO:
• Os almoços não estão inclusos pelo fato de que faz parte também da proposta do programa a experiência cultural de 

conhecer restaurantes, comidas e opções variadas e em locais diversificados. A estimativa de despesa diária para o 
almoço é de U$ 10,00 a U$ 20,00. Os 3 jantares especiais e de confraternização (3 opções: Hard Rock Cafe, The Rainforest 
Cafe, The Cheesecake Factory, The Last Resort) também não estão inclusos no Programa (custo aproximado de US$ 
30.00 por jantar especial).

• Itens pessoais de farmácia e supermercado não estão inclusos. Logo na chegada, está prevista a ida à “CVS” (farmácia) 
e supermercado para que os participantes possam comprar itens de higiene pessoal e “snacks” para o período do 
Programa.

FORMA DE PAGAMENTO:
Parcelamento em até 10 vezes (de agosto/2016 à maio/2017), desde que a última parcela seja até o dia 30/05/2017. Os 
pagamentos são feitos através de depósitos bancários/TEDS, sendo o primeiro pagamento no ato da inscrição de acordo 
com o câmbio de venda do dia (dolar turismo) divulgado pelo portal UOL (Universo Online).

DOCUMENTOS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:
Passaporte e visto de turista (B2) válidos e com a data de validade de no mínimo seis meses posterior ao período de chegada/
retorno da viagem, autorização para o menor viajar desacompanhado dos pais, cujo modelo será fornecido pelo The Boston 
Cambridge Institute, e RG original para comprovar a filiação junto à Polícia Federal na saída do Brasil (caso não conste a
filiação no Passaporte - passaportes antigos).

QUANTIA SUGERIDA:
Levar a quantia em espécie de aproximadamente US$ 800,00 dólares, preferencialmente, em notas trocadas de U$ 10,00/
U$20,00. Também sugere-se providenciar um cartão de débito para o uso nos dias de passeios/compras.

As vagas são limitadas!  Faça já a sua inscrição!

 www.bostoncambridge.com.br/registro2017
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BCI (The Boston Cambridge Institute)
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Contato: Paulo Barbosa  -  55 (21) 3547-1680 / 99851-1032   -   E-mail: bci@singularis.tur.br  
Av. Almirante Julio de Sá Bierrenbach 65 Bloco 1 sl. 206 – Condominio Universe Empresarial
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