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Faz um Gap Year  

Melhora o teu Inglês 

Conhece um novo país e uma nova cultura 



Au-Pair e Nanny no Reino Unido 

 

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

melhorar o teu Inglês 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 Nannie ou como Au-Pair no Reino Unido 

 

 
 

Programa Au Pair no Reino Unido 

Au Pair é uma jovem, com idades compreendidas entre 18 e os 25, que vive com uma família por um período 

mínimo de 6 meses e máximo de 1 ano. 

O programa Au Pair é um intercâmbio cultural para cuidar de crianças. Isso significa que a Au Pair vai viver com 

a família como parte da mesma e será tratada como tal. A Au Pair vai cuidar das crianças, fazendo ao mesmo 

tempo tarefas domésticas leves de 25-30 horas (35 máximo) por semana. Poderá ser ainda necessário fazer 

babysiting 2 noites por semana. 

Sendo este um Programa remunerado, A Au Pair recebe uma semanada de £80- £100. 

 

Podes concorrer se: 

✓ Fores carinhosa, alegre, honesta, amiga, útil, paciente e flexível; 

✓ Gostares de crianças, de cuidar delas, brincar e ensinar; 

✓ Tiveres um inglês razoável; 

✓ Gostares de conhecer novas culturas - incluindo novos alimentos; 

✓ Fores de fácil adaptação; 

✓ Fores independente, mas também gostares de fazer parte de uma família. 



Au-Pair e Nanny no Reino Unido 

 

 

Programa Nanny no Reino Unido 

Uma Nanny é muitas vezes inglesa, ou alguém que já reside em Inglaterra há alguns anos. 

A Nanny é experiente/qualificada (exemplo: educadora de Infância) e é considerada empregada (com direitos 

e benefícios). 

As Nannies podem viver com a família ou não. Elas cuidam das crianças, dão-lhes banho cuidam dos quartos, 

das roupas e preparam as suas refeições. Geralmente não ajudam na lida da casa. 

Como cuidam de crianças de qualquer idade e trabalham a tempo inteiro ou parcial (geralmente a tempo 

inteiro), cobram £10-14 por hora. Trabalham 10, 11 ou mesmo 12 horas por dia. A família tem de pagar 

impostos e contribuições à segurança social. 

As Nannies são Educadoras profissionais e dependendo das especificações de trabalho, horas e experiência elas 

podem ganhar entre £300 a £550 por semana. 

 

Principais diferenças entre as Au Pairs e as Nannies 
 

Au Pairs – Querem fazer intercâmbio cultural, ter tempo para melhorar o seu Inglês e frequentar as aulas e 

fazer um GAP YEAR. Trabalham entre 25-35 horas por semana e fazem babysitting duas vezes por semana. 

Recebem dinheiro de bolso e não precisam ter experiência profissional anterior de puericultura. Não podem 

cuidar de crianças com menos de 2 anos sozinhos. Normalmente ajudam a família em casa, embora atualmente 

muita delas apenas cuida das crianças. 
 

Nannies – São consideradas educadoras profissionais com experiência no ramo. Trabalham muitas horas 

(muitas vezes 50-60 horas por semana), os ordenados são elevados, dependendo das experiências. Podem 

optar em não viver com a família e serem live-in ou live-out. Precisam de ser fluentes em inglês. 
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O típico dia-a-dia de uma Au Pair 

Manhãs 

✓ Levantar cedo, tomar o pequeno-almoço; 

✓ Tirar a loiça da máquina e preparar o packed Lunch; 

✓ Levar as crianças à escola. 

Durante o dia 

✓ Fazer uma arrumação geral à casa; 

✓ Colocar as roupas na máquina; 

✓ Por a roupa a secar e passar a roupa das crianças a ferro; 

✓ Fazer compras no supermercado; 

✓ Encontros com outras Au Pairs e passeios pela cidade. 

Tardes 

✓ Buscar as crianças à escola; 

✓ Cozinhar pratos práticos; 

✓ Ajudar nos trabalhos de casa;  

✓ Levar as crianças ao jardim para brincarem ao ar livre ou ver 

filmes, jogam ou brincam em casa; 

✓ Levar as crianças às actividades e tempos livres como por 

exemplo, natação. 

Noites 

✓ Dar banho, levar as crianças para a cama e contar histórias; 

✓ O resto do tempo é da AU Pair, tendo a liberdade de ficar em 

casa ou sair. 

 

 Posso fazer este Programa noutros países? 

 

Para além do Programa no Reino Unido, também temos o 

Programa de colocação de Au Pairs nos Estados Unidos, 

programa este com condições ainda mais favoráveis, mas com 

a duração obrigatória de 12 meses. 

Em formatos ligeiramente diferentes, há ainda a possibilidade 

de realizar o Programa na 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 
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