EASY LANGUAGES INTERCÂMBIOS
Francês em Paris
Destaques
Mais de 40 anos de atuação
Ótima localização, a poucos passos das principais atrações
Professores experientes e atenciosos
Reconhecida pelo governo francês: QualitéFLE
Máximo de 14 estudantes por classe

Escola
A Easy Languages é uma agência de intercâmbio especializada na França.
Possuímos estrutura própria em Paris e contamos com equipes francesas,
que conhecem bem a cultura local e são capacitadas para fornecer a melhor
assessoria.
A cidade: Paris
Paris é tudo que dizem dela: romântica, charmosa e encantadora. Grandes
eventos culturais, hotéis, museus e opções de compras fazem sua fama.
Capital oficial, econômica e cultural da França, Paris é uma cidade
apaixonante, considerada por muitos como a mais charmosa do mundo. Sua
vida cultural animada e diversificada, com atrações para todos os gostos, e
uma atmosfera de glamour com seus cafés e edifícios clássicos, fazem de
Paris uma referência histórica na Europa.
Tudo o que contam sobre Paris é verdade. Poucos lugares do planeta
marcam um antes e um depois tão claro na vida de quem a visita.
A Escola
Fundada em 1971, a nossa escola parceira está localizado na famosa Saint-

Germain-des-Prés, um símbolo da Paris artística, distante no máximo 30
minutos a pé das principais atrações da capital francesa.
E como destaque, a escola é uma das poucas reconhecidas pelo governo
francês por meio do certificado QualitéFLE, e também faz parte de um grupo
seleto de escolas com um baixo número de estudantes por classe: máximo de
14.
Quer uma oportunidade a mais para estudar francês? Então aproveite os
workshops às sextas-feiras sobre diversos temas, com ênfase no
aprimoramento da comunicação:
cultura (bairros parisienses, museus, monumentos)
as compras em Paris
o mundo de negócios
os festivais franceses
gastronomia
música francesa
símbolos da França

Cursos
Cursos de Francês: Informações Gerais
Duração da aula: 45 minutos
Número de alunos por turma: 6 a 10 em média (no máximo 14)
Calendário: as aulas são ministradas no período da manhã ou da tarde.
Horários são determinados com base no nível de francês
Teste de nível no primeiro dia de aula
Certificado de conclusão
Avaliação constante do seu progresso
Opções de Cursos
Francês Geral: 20 aulas de francês por semana
Este curso permite que você desenvolva o seu nível de maneira completa.
Além disso, workshops integrados são realizados a cada sexta-feira e visam a

prática o idioma em um ambiente agradável, com ênfase na fluidez da
comunicação. e ao mesmo tempo uma imersão no modo de vida parisiense.
Essa opção de curso está disponível para estudantes do iniciante ao
avançado.
Francês Combinado: 20 aulas em grupo + 4 aulas particulares por
semana
Este curso combina a opção "Francês Geral" com aulas particulares de modo
a lhe oferecer autonomia no aprendizado do idioma de acordo com suas
necessidades, seja na comunicação ou na escrita, por exemplo.
Metodologia
O ensino é baseado em um cuidado especial com a comunicação e incentivo
à participação ativa dos estudantes (nesse ponto, nossa escola parceira se
destaca por ter poucos alunos o que permite um maior aprendizado). Os
professores utilizam artigos em jornais, revistas e áudio: canções francesas,
conversas gravadas, filmes, documentários, etc.

Acomodação
Oferecemos acomodação em Casa de Família.
Um dos diferenciais do nosso programa em Paris é que todas as famílias
estão localizadas a uma distância média de 15 a 30 minutos da escola (45
minutos no máximo), em regiões altamente requisitadas.
A casa de família é uma excelente oportunidade para praticar o francês fora
da escola e conhecer o dia-a-dia de uma família francesa. Os anfitriões se
esforçam em fazer os estudantes participar das atividades familiares para que
eles possam tirar o melhor proveito possível de sua estadia em casa de
família.
As famílias são cuidadosamente selecionadas e acompanhada pela escola,
sendo regularmente inspecionadas. Muitas das famílias contam com vários
anos de colaboração com a escola.

A acomodação é em quarto individual com a meia pensão (café da manhã e
jantar).

Preços e Datas
Por favor nos consultar para um orçamento personalizado.
Os preços incluem:
A assessoria antes e durante o intercâmbio da Easy Languages
O curso escolhido
A acomodação
O material didático
O certificado de conclusão
A taxa de matrícula
Todas as taxas administrativas
Os preços não incluem:
A viagem até Paris
O seguro médico de viagem (assistência saúde) obrigatório
O translado do aeroporto
O transporte em Paris
Os almoços em casa de família
Preços em Reais
Os preços em Reais (R$) são determinados a partir da moeda de
referência do programa: Euro (€)
Datas 2020
Favor nos consultar.

