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Pograma Au Pair nos EUA 

Ficha de Informação 

 
O Programa Au-Pair da Multiway é uma experiência única que te dá a oportunidade de passar um ano 

nos Estados Unidos a tomar conta de crianças numa típica família Americana!  

As grandes vantagens do programa passam pelo enriquecimento cultural, pela aprendizagem da língua e  

 

QUEM PODE CONCORRER: 

 

PROGRAMA GERAL 

• Jovens do sexo feminino; 

• Entre os 18 e os 26 anos; 

• Que tenham no mínimo, o Ensino Secundário completo; 

• Que tenham carta de condução (preferencial); 

• Que tenham vontade e disponibilidade de passar 12 meses nos EUA; 

• Que tenham no mínimo 200h de experiência e 19 anos de idade. 

 

AUPAIR PAR EXPÉRIENCE 

• Mínimo 20 anos, máximo 26 anos antes da chegada aos EUA; 

• 2 anos experiência full time com crianças: Jardim de Infância, etc...ou Diploma de 

Educadora de Infância, Enfermeira Pediatra, etc... 

 

DEVERES E RESPONSABILIDADES 

• Tomar conta das crianças até um máximo de 45 horas/semana (alimentar, dar banho, 

passear,...); 

• Partilhar as tarefas da família com mais um membro da mesma. 

 

PROLONGAMENTO DO PROGRAMA 

Atendendo ao desejo manifestado por muitas participantes de prolongar a sua permanência nos EUA, o 

governo americano autoriza agora o prolongamento do programa por mais seis ou doze meses.  

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA 

 

PROGRAMA GERAL 

o Oportunidade de passar um ano com uma família americana; 

o A viagem de ida e volta; 

o Quarto próprio, refeições e pagamento mínimo de $197,75/ semana; 

o 5 dias de Orientação à chegada, perto de N.York; 

o Uma bolsa de estudo no valor de $500; 

o Seguro de doença, acidentes e responsabilidade civil; 

o Programa de atividades de tempos livres com outras AuPairs; 

https://www.multiway.org/media/docs/products/65/A5%20-%20AuPair.pdf


o Apoio e aconselhamento permanente; 

o Duas semanas de férias pagas; 

o A possibilidade de passar o 13º mês a passear pelos EUA. 

 

AUPAIR PAR EXPÉRIENCE 

o US $600 de bónus ás Au Pairs, se completarem o Programa na totalidade (12 meses); 

o Quarto próprio, refeições e pagamento mínimo de $250/ semana. 

 

 Localização 

As Au Pairs podem ficar colocadas em qualquer parte dos Estados Unidos. São normalmente colocadas 

em cidades de tamanho médio ou grande. As famílias são normalmente constituídas por casais jovens e 

ativos, de classe média ou média/elevada. Habitam normalmente nas zonas residenciais das cidades. 

 Escola 

Todas as Au Pairs devem escolher os temas ou matérias cujo conhecimento querem aprifundar durante a 

sua estadia. O programa não permite que frequentem um curso completo, mas apenas que façam 

algumas disciplinas durante as suas horas vagas. 

Recebem uma Bolsa no valor de $ 500 para cobrir as despesas com os estudos. Se estas ultrapassarem 

este valor, o excedente deverá ser pago pela própria Au Pair. 

Preços 

• Taxa de Inscrição da MultiWay no valor de € 150 não reembolsável 

• Taxa de Colocação equivalente a $ 250, quando a sua candidatura for aceite pela organização 
americana. 

Não pagam mais nada no decurso do programa e têm direito a: 

• Viagem de ida e volta até Nova Iorque; 

• Sessão de formação de uma semana em Nova Iorque; 

• Viagens entre Nova Iorque e o local onde habita a família; 

• Alojamento e alimentação no decurso de toda a estadia.  

 

Inscrições 

As inscrições podem ser efetuadas em qualquer altura do ano. As candidatas podem indicar a data a 

partir da qual estão disponíveis para participar no programa. 

Para efetuar a inscrição podem preencher a Ficha de Inscrição Preliminar ou contactar com a MultiWay. 

 

https://www.multiway.org/media/files/documentos/aupair/ficha-de-pre-inscricao-programa-au-pair.pdf

