
Pratique Judô com nomes Internacionais do esporte e 
medalistas olímpicos num destino único como Montréal, 
onde Inglês e Francês são línguas oficiais.

ALI é uma escola de línguas com uma excelente reputação. 
Oferecemos uma grande seleção de programas de Inglês e 
de Francês de alta qualidade para alunos vindo do mundo 
inteiro assim como alunos do próprio Canadá. Você pode 
estudar uma grande variedade de programas durante o dia 
e praticar suas abilidades de judo durante as tardes e noites.

• Desde 1993
• Mais de 350 alunos mensalmente
• Instalações, serviços e localização 

de 1ª qualidade

www.studymontreal.com

Judo Québec:
• Centro Nacional de Judô
• Técnicos da seleção do Canada
• Sala de musculação e pesos (a parte)
• Supervisão do professor Sergio Pessoa (7º Dan)

Para mais informações: 
Sérgio Pessoa: sergioaapessoa@hotmail.com

PACOTE PROMOCIONAL ESPECIAL PARA OS ATLETAS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ
4 semanas – CDN$1.990.00 (maiores de 18 anos) ou CDN$2.193.00 (16 & 17 anos)

Preços sujeito a alteração sem prévio aviso

• Orientação na chegada na escola
• Taxa de matrícula (ALI & Centro Nacional de Judô)
• Programa Intensivo de Inglês ou de Francês de 25 horas/semana, 

de segunda à sexta-feira
• Taxa de colocação em acomodação
• Acomodação com uma família canadense com 2 refeições diárias 

(café da manhã e jantar)
• Carta Custódia (para menores de 18 anos)
• Aulas de Judô Gratuitas

• Acesso ao Centro Nacional de Treinamento de Judô do Canadá
• 6 dias por semanas de treinamento de Judo (todos os níveis), de 

segunda à sábado
• Relatório e evaluação do Judô
• Certificados do programa de idiomas e do Judô
• Você poderá ter a chance de participar em uma competição real no 

Canadá ou nos Estados Unidos*

O QUE INCLUI O PACOTE:

Estude Inglês ou Francês em Montréal e treine 
no centro nacional de Judô junto com a Seleção 
Olímpica do Canadá!

* Dependendo da disponibilidade e um visto para os USA pode ser necessário

JUDÔ GRATUITO!


