
Programa Au-Pair 

França 

 

     

✓ Faz um Gap Year 
✓ Melhora o teu Francês 
✓ Conhece um novo país  
e uma nova cultura 



Au-Pair em França 

 

Não entraste para a Faculdade? Acabaste o Curso e não consegues Emprego? Gostarias de 

melhorar o teu Francês de uma forma pouco dispendiosa? Gostas de Crianças? Gostarias de 

viajar, conhecer outros costumes e fazer novos amigos? 

Se és uma pessoa flexível, tens experiência com crianças e boas referências, podes trabalhar 

como Au-Pair na França. 
 

Programa Au Pair na França 

O Programa 

O Programa Au Pair é um intercâmbio cultural, que permite aos 

candidatos praticar o Francês a um custo razoável enquanto vivem 

numa família. Os participantes neste programa têm direito a 

alojamento com pensão completa e uma semanada para as 

despesas. Em troca, cuidam de crianças e fazem algumas tarefas 

domésticas.  

As melhores alturas para conseguir a colocação são em setembro 

e janeiro. No entanto, há famílias disponíveis e á procura de um Au 

Pair durante todo o ano. 

 

A Au Pair recebe 

• Alojamento e pensão completa 

• Quarto individual e casa de banho partilhada. 

• Uma semanada de €80  



Au-Pair em França  

 

Vantagens do Programa 

✓ Colocação em Famílias cuidadosamente selecionadas; 

✓ Pensão completa e alojamento, 100% garantido antes da sua partida; 

✓ Imersão cultural total, permitindo um rápido desenvolvimento da língua; 

✓ Partidas durante todo o ano; 

✓ Os riscos de cancelamento são muito limitados. Em qualquer caso, o nosso compromisso 

é o de encontrar uma família adequada o mais rápido possível; 

✓ Apoio na inscrição e em todo o processo de colocação; 

✓ Acesso à nossa rede privada de Au Pairs; 

✓ Assistência durante toda a estadia no estrangeiro! 

 

O que preciso para ser Au-Pair? 

• Idade compreendida entre os 18 e os 27 anos 

• Nacionalidade da União Europeia 

• Mínimo de 100 horas de experiência com crianças, 

verificadas com referências que não podem ser 

familiares 

• Disponibilidade mínima de 4 meses (2 meses para colocações de verão) 

• Nível de Frances pré-intermédio 

• Flexível, paciente, gostar de crianças 

• Fácil de conviver e capaz de se adaptar rapidamente a outra cultura 

• Ter a carta de condução (facultativo) 

  

 

 



Au-Pair em França 

 

O típico dia-a-dia de uma Au Pair 

Manhã 

• Acordar as crianças, vesti-las e dar-lhes o pequeno-almoço. Levá-las à escola. Regressas a casa, 

arrumar a cozinha e os quartos. O período final da manhã é dedicado ao Curso de Francês 

Tarde 

• Após o almoço, trazer as crianças da escola, proporcionando-lhes típicas atividades para a idade. 

Fica também responsável por lhes dar o lanche e por ajudá-las nos trabalhos de casa. Ajudar 

com os banhos e entretê-las novamente com atividades até à hora de jantar.  

O resto do dia é de tempo livre 

 

Custos 

• Taxa de Inscrição na MultiWay – € 150 

• Taxa Administrativa – € 120  

 
Documentação para a Inscrição 

A ser entregue pela Candidata 

Todas as colocações são acompanhadas por um dossier que contenha (em Inglês): 

• A ficha de Inscrição preenchida na totalidade; 

• Portfolio fotográfico comentado; 

• Duas referências. Uma delas que comprove que tomou conta de crianças; 

• Um relatório médico; 

• Uma Carta de Apresentação dirigida à Família de Acolhimento; 

• Um Certificado de Registo Criminal (não deve ter mais de dois anos); 

• Qualquer outro certificado, por ex.: natação, babysitting, etc 

 

 Posso fazer este Programa noutros países? 

Para além do Programa na França, também temos o Programa de 

colocação de Au Pairs nos Estados Unidos, programa este com 

condições ainda mais favoráveis, mas com a duração míinima 

obrigatória de 12 meses. 

Em formatos ligeiramente diferentes, há ainda a possibilidade de 

realizar o Programa no Reino Unido, Irlanda, Austrália e na 

China. 

Para mais informações contata-nos. 

 

MultiWay – Cursos no Estrangeiro 

Av. Estados Unidos da América, nº. 100, 13ºF – 1700-179 – Lisboa, Portugal 

multiway@multiway.org          www.multiway.org          + 351 218 132 535 
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