Cursos de Francês
Onde?
Em Vichy, cidade no Sul de França, relativamente próxima de Lyon e que durante a 2ª
Guerra Mundial chegou a ser a capital.
A melhor forma de aprender um idioma é no país onde este é falado. É esse o nosso lema! Os
participantes aprendem Francês rapidamente e com sucesso. Nesta escola pretende-se
também ensinar a Cultura Francesa e transmitir uma compreensão da Sociedade Francesa.

Vichy

Esta escola tem por base as mais recentes inovações metodológicas, como parte de uma
abordagem comunicativa e orientada para a ação do ensino que combina:
• Aprendizagem intensiva através de uma variedade de atividades
• Técnicas para promover a aquisição de habilidades de comunicação
• Premiar intercâmbios culturais

A Escola oferece os seguintes Programas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos Intensivos
Cursos de longa duração (12, 24 ou 36 semanas)
Cursos super intensivos
Cursos para Grupos
Cursos de preparação para a Universidade
Aulas individuais
Cursos de Francês técnico aplicados a diferentes áreas
Cursos de Preparação para Exames de Francês (DELF, DALF, TCF)
Cursos para Professores de Francês

O Curso Intensivo:
• Este curso foi desenvolvido para garantir uma melhoria sistemática em todos os
aspetos do Francês escrito e oral;
• Professores nativos, qualificados e com experiência no ensino de adultos e
adolescentes;
• Mínimo de 1 semana;
• Têm início a qualquer segunda-feira para todos os níveis, excepto para iniciantes;
• Temos 8 workshops de idiomas temáticos que ajudam a promover um progresso mais
rápido em cada campo específico;
• Oficinas temáticas: Comunicação oral, Comunicação escrita, Vocabulário, Gramática,
Cultura e Fonética;
• Turmas de 10 a 15 alunos – Para incentivar o intercâmbio cultural, estas são formadas
por estudantes de diferentes nacionalidades

Curso de Francês Geral
Curso

26h de aulas por semana – 18 aulas em grupo e 8 aulas de workshop.
Alojamento em Família em regime de ½ pensão. Taxa de Inscrição da
MultiWay incluída.

Não inclui

Voos, Seguro e Transfer (Aeroporto de Paris, Lyon ou Clermont-Ferrand)

Nota

Estes preços estão sujeitos a alterações. Esta cotação deve ser usada
apenas como referência
Francês em Vichy
Total

2 sem
1.232 €

3 sem
1.746 €

4 sem
2.261 €

8 sem
4.163 €

12 sem
5.938 €

24 sem
10.877€

Testemunhos
“I just wanted to say that this course was such an incredible
experience and has really given me a lot of confidence in my
abilities.”
Elizabeth Claessen, Austrália

“Il y a des choses qui se passent ici que je n’ai jamais vues ailleurs. Le français permet
d’englober toutes ces cultures et de tomber les barrières.”
George Washington, Estados Unidos
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