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Idiomas,  
a chave para o  

Mundo

Introdução

Feche os olhos e imagine as férias 
perfeitas combinadas com um curso 
de idiomas. O que você vê? Agora 
abra os olhos e veja o mundo da 
Sprachcaffe! 

Nós lhe convidamos para participar 
de uma aventura que irá mudar sua 
vida, uma passagem inesquecível 
por descobertas através de cenários 
de tirar o fôlego, culturas fascinantes 
e experiências memoráveis, propor-
cionando amizades para toda a vida. 

Transforme suas férias dos sonhos 
em realidade conosco!

Línguas estrangeiras são a chave para 
novos horizontes. Abra as portas para 
inúmeras possibilidades acadêmicas 
e profissionais com nossos progra-
mas.

Seja sol, mar e areia ou uma metró-
pole agitada sua fonte de inspiração, 
a Sprachcaffe garante o cenário  
perfeito para uma experiência só sua.

Especialmente para jovens!

Nossas escolas nos EUA são acreditadas pela 
ACCET. 

Nossos cursos de idiomas no Canadá são  
acreditados pela Languages Canada. 

Nossas escolas em Brighton e Londres foram  
avaliadas e credenciadas pelo British Council. 

Nossa escola em Malta é acreditada pelo Feltom. 

Nossas escolas em Barcelona e Málaga são  
acreditadas pelo Instituto Cervantes. 

Nossa instituição na Alemanha é membro da 
FDSV.

Inglês

Inglaterra  Londres 7-8 

Inglaterra  Brighton 9

Malta  St. Julian‘s 10-11 

EUA  Nova Iorque 12-13 

EUA  Los Angeles 14 

EUA  Boston 13

Canadá  Toronto 16 

Canadá  Montreal 17

Alemanha Frankfurt 24-25

Francês

Canadá  Montreal 17 

França  Paris 18-19 

França  Nice 18-19

Espanhol

Espanha  Barcelona 20-21 

Espanha  Málaga 20-21 

México  Playa del Carmen 22-23

Italiano

Itália  Florença 22-23

Alemão

Alemanha Frankfurt 24-25

Mandarim

China  Pequim 24-25

High School  6 

Multidestinos

Condições de reserva  

e Inscrição 26-27
REGISTER-NO.: 6Y004

Accredited by the

SPRACHCAFFE é membro de

Acreditações:
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Visão Geral

 Avaliações 
Os estudantes são divididos por 
turmas de acordo com suas habili-
dades linguísticas prévias. A maioria 
dos estudantes faz um teste on line 
antes de começar o programa. Caso 
este não esteja disponível, o teste 
será realizado na primeira segun-
da-feira do curso.

Os materiais didáticos são disponi-
bilizados aos estudantes ao longo 
do programa e nunca haverá mais 
de 15 estudantes por sala.

para os quartos e participar de todas 
as   atividades propostas. Estudantes 
participantes deste programa com 
idades entre 18 e 21 anos também 
têm todo o apoio dos nossos  
teamers, porém, caso não se  
interessem pelas atividades 
propostas em determinados dias, 
são incentivados a participar das  
atividades que lhes parecerem mais 
interessantes.

Novidade para 2017: acompanhamento 
de guia brasileiro desde o Aeroporto de 
Guarulhos até o retorno para o mesmo 
aeroporto (mediante pagamento de 
suplemento). Exclusivo para as escolas de 
Londres e Toronto, em datas específicas.

  Horário das aulas
O curso padrão costuma acontecer 
entre 9h e 12h30, de segunda a sexta. 
Os estudantes que optarem pelo 
curso intensivo também terão aulas 
das 13h às 14h30.

Os horários das aulas podem variar 
dependendo do destino que você 
escolher e eventualmente as aulas 
acontecem no período da tarde.

Cada aula tem 45min de duração.

 Supervisão
Durante a viagem, os estudantes estão sem-
pre acompanhados dos nossos teamers: 
Jovens entre 21 e 30 anos que foram espe-
cialmente treinados para atender aos requi-
sitos do nosso programa para jovens. Nossos 
teamers vêm de toda a Europa e Américas e 
comunicam-se com os estudantes somente 
no idioma que está sendo ensinado.  
Cada teamer é responsável pela supervisão 
de até 15 estudantes, acompanhando o 
grupo durante o dia e ficando acomo-
dado na mesma residência. Os teamers 
também são responsáveis pela organização 
das  atividades de lazer. Jovens de até 17 
anos devem respeitar os horários de voltar 

 Nossos cursos
Independente de qual curso você 
escolher, suas habilidades linguísticas 
serão desenvolvidas rápida e efetiva-
mente.

Nosso curso padrão garante maior 
confiança ao utilizar uma língua 
estrangeira, com aulas focadas no 
desenvolvimento das 4 habilidades – 
falar, ouvir, ler e escrever.

 Nosso curso intensivo tem como base 
o curso padrão com a inclusão de 10 
aulas por semana, garantindo mais 
rapidez na aquisição da linguagem.

 Lazer
O aprendizado continua quan-
do as aulas acabam! Com nosso 
extenso programa de atividades, 
os estudantes têm a oportunidade 
de realmente explorar o destino 
escolhido. Um curso de 2 sema-
nas geralmente inclui uma grande  
variedade de atividades, além 
de pelo menos uma excursão de 
dia inteiro e duas de meio dia 
(veja a tabela abaixo para maiores 
detalhes). Obviamente, também 
damos um tempo de folga para os 
estudantes relaxarem e  socializa-
rem durante as tardes e noites.

In
fo

rm
aç

õe
s Tipo de curso Dias Número de aulas Número de horas Cronograma (pode haver variação)

Padrão Seg - Sex 20 aulas (45 min cada) 15 h 9h – 12h30

Intensivo Seg - Sex 30 aulas (45 min cada) 22,5 h 9h – 12h30 + 13h - 14h30

Ex
cu

rs
õe

s

Período do programa Excursões de meio dia inclusas Excursões de dia inteiro inclusas

1 semana -

2 semanas
3 semanas
Semana extra Uma atividade a mais para cada semana Uma atividade a mais para cada semana
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 Alimentação

Nós entendemos que experimentar 
novos sabores é parte importante 
da descoberta de um novo país e 
sua cultura. Nosso pacote já inclui 
café-da-manhã, jantar e almoço, o 
qual pode ser feito na hora ou ser 
um lanche para viagem (geralmente 
um lanche, bebida e sobremesa). 
Os estudantes têm sempre a opor-
tunidade de experimentar algo 
típico do país que estão visitan-
do. Petiscos fora do horário das 
refeições podem ser adquiridos a 
parte pelos estudantes.

Alergias / dietas especiais

Todos os anos, recebemos milhares 
de estudantes em nossas esco-
las. Temos mais de 30 anos de 
experiência servindo refeições aos 
estudantes, cada qual com suas 
individualidades. 

Pedimos que você nos avise caso 
tenha qualquer alergia ou siga 
uma dieta especial assim que nos 
enviar sua matrícula, bem como 
avise sobre medicamentos que 
necessitem ser utilizados durante 
a viagem. Tais informações serão 
repassadas aos teamers e, se 
necessário, à família hospedeira. 
Dependendo da alergia ou dieta 
seguida, é possível que seja cobra-
da uma taxa extra para cobrir os 
gastos adicionais gerados.

Visão Geral

Id
ad

es

País Malta Inglaterra EUA Canadá França Espanha México Itália Alemanha China

Cidade
St.  

Julians

Brighton Londres Nova 

Iorque

Los  

Angeles

Bos- 

ton

Toronto Montreal Paris Nice Barce-

lona

Málaga Playa 

 Carmen

Floreça Frank- 

furt

Pequim

Idades 14 - 21 14-21 14-17 16-21 16-21 16-21 14-21 14-21 14-21 15-21 14-21 15-21 15-21 14-21 13-21 15-21

terá de fazer novas amizades. O 
check-in na acomodação costuma ser 
feito no período da tarde e o quarto 
normalmente precisa estar vazio na 
manhã do dia da partida. É possível 
que os estudantes tenham que pagar 
por um depósito ao receber a chave, 
quando optarem por acomodação 
em residência, o qual será devolvido 
assim que eles retornarem a chave, ao 
partirem.

Padrão para chegadas e partidas

As chegadas costumam acontecer aos 
domingos e partidas aos sábados. É 
importante levar isso em consideração 
ao reservar o voo. É sempre necessário 
confirmar a disponibilidade de noites 
extras.

  Chegada e traslados

Nosso programa U20 oferece um 
pacote completo – os estudantes 
estão em boas mãos do início até 
o finalzinho da viagem. Nossa equi-
pe irá buscar o estudante no aero-
porto na chegada e leva-lo à aco-
modação com total conforto. Será 
necessário termos todos os dados 
do voo do estudante no máximo 4  
semanas antes do início do curso. Os 
horários para o traslado variam de 
acordo com o destino e podem ser 
encontrados na página de cada esco-
la, nesta brochura. Os trajetos serão 
feitos com os colegas de classe e, na 
maioria dos casos, esse será o momen-
to no qual eles irão se conhecer. 
O traslado será apenas a primeira das 
várias oportunidades que o estudante 

Serviço para menores  
desacompanhados

Contratando este serviço, os pais ficam 
sabendo o nome, telefone e endereço 
do motorista do traslado bem antes 
do início da viagem. Este serviço é 
oferecido somente quando exigido 
pela cia aérea responsável pelo voo do 
estudante.

D
ia

s p
ar

a 
vi

aj
ar Dias

Chegada Domingo

Início do curso Segunda

Partida Sábado
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Visão Geral

Casas de família

Os estudantes que optam por casas 
de família contam com total imersão 
na cultura e idioma escolhidos. É 
morando com os locais que desco-
brimos os costumes e linguagens do 
destino, por meio da comunicação 
do dia-a-dia, culinária local autêntica 
e a experiência de como realmente é 
a vida no lugar.

O aprendizado continua mesmo 

depois da aula: nossas casas de família 
estão totalmente acostumadas a rece-
ber estudantes internacionais e fazer 
parte da experiência de aprendiza-
do. Os quartos compartilhados são 
sempre divididos com estudantes do 
mesmo gênero.

Dependendo do destino, as famílias 
podem estar localizadas fora do 
centro da cidade, proporcionando 

ao estudante a oportunidade de        
conhecer partes da cidade que nor-
malmente não são frequentadas por 
turistas. A maioria das casas de família 
oferece internet via wi-fi. Quando 
esta não é oferecida, os estudantes 
podem utilizarem-se do serviço em 
cafés próximos, nos momentos em 
que não estão na escola.

 Acomodação

Na Sprachcaffe nós enten-
demos que uma boa noite 
de sono é crucial para um 
bom aprendizado. Por isso 
unimos todos os esforços 
para garantir que sua nova 
casa supere suas expecta-
tivas. 

Oferecemos uma grande 
diversidade de aco-
modações, adaptadas a 
todos os gostos e bolsos. 
Independente de qual seja 
sua escolha, você irá sen-
tir-se em casa desde o 
primeiro dia, na Sprachcaffe.

Favor considerar

Excepcionalmente pode-
mos oferecer opções de 
acomodação um pouco 
diferentes das descritas nas 
brochuras.

Residência estudantil

Nas residências, os estudantes geral-
mente ficam mais próximos à escola 
que nas casas de família, proporcionando 
menor tempo de deslocamento e maior 
tempo aproveitando as redondezas. Se 
você optar por este tipo de acomodação, 
dividirá os espaços com estudantes de 
idioma do mundo todo, fazendo com 
que suas habilidades linguísticas desen-
volvam-se em um ambiente realmente 
internacional. Os teamers também ficam 
acomodados nas residências.

Club Village (somente em Malta)

Nosso Club Village de Malta é real-
mente único. Sua acomodação será 
no campus da nossa escola, com pis-
cina, restaurante e locais para práticas 
de esportes.

É possível optar por quartos duplos 
ou compartilhados com até 7 
estudantes. Nossos teamers também 
ficam acomodados no Club Village.

Acomodação conjunta

Se você planeja viajar com os ami-

gos e gostaria de dividir o quarto 

com uma pessoa específica, por favor, 

nos avise com antecedência para que 

possamos levar isso em consideração. 

Não temos como garantir todos os 

pedidos, mas fazemos o possível.
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Programa Multidestinos              Programa High School 14+ anos

Veja como funciona o sistema educacional canadense e estude com os próprios  

canadenses. Na Sprachcaffe você tem aulas de inglês preparatórias para o colégio,  

facilitando sua aceitação em uma escola do Canadá. Concluindo o ensino médio lá, você 

pode aplicar para uma faculdade canadense usando o seu diploma do colégio local.

DURAÇÃO:

Um ano de ensino médio é equivalente a um ano acadêmico. As datas de início variam de 

escola para escola. Outono (setembro) e inverno (janeiro) são os meses mais comuns para 

o início. A duração do curso de inglês (mínimo de 12 semanas), que precede o ingresso 

no colégio, vai depender do seu nível de inglês.

PRÉ-REQUISITOS:
• Ter completado o 2° ou 3° ano do Ensino Médio.

• Concluir o nível B2 no curso de inglês antes de iniciar no colégio canadense. 

• Visto – permissão de estudos. A Sprachcaffe fornece a documentação necessária para obtenção 

do visto.

 

PROCESSO DE APLICAÇÃO: 
• Envie sua ficha de matrícula juntamente com histórico escolar e carta de recomendação 

da sua escola (ambos documentos com tradução juramentada).

• Enviaremos a você um plano de estudos personalizado para definirmos o tempo 

necessário de estudo do idioma.

• Faça o pagamento de pelo menos 40% do valor do programa para podermos enviar sua 

documentação para aplicação para o visto.

• Caso seu visto seja negado, seu dinheiro será devolvido, exceto as taxas de matrícula e 

administrativas (CAD700,00).

VALORES: 
Escolha o programa e datas mais apropriados para as suas necessidades. Veja os valores e 

datas de início na tabela abaixo:

• Curso intensivo de inglês (30 aulas/semana) em Toronto, Montreal ou Vancouver (mínimo 

12 semanas) + acomodação em quarto individual, pensão completa + traslado – vide tabela 

de preços na brochura de adultos.

• Pacote de auxílio (contato de emergência, reuniões com o coordenador do colégio, 

relatórios aos pais ou agência ao final de cada período) – CAD800

• Seguro saúde, por semana – CAD25,00

Cidade Tipo Duração Datas Valor

Toronto Público Ano Ago - Jun CAD16,000

Toronto Público Semestre Ago - Jan CAD8,000

Toronto Privado Ano Ago - Jun CAD22,000

Montreal Público Ano Ago - Jun CAD16,000

Coquitlam Público Ano Ago - Jun CAD18,000

Coquitlam Público Semestre Ago - Jan CAD9,000

Vancouver Privado Ano Ago - Jun CAD22,000

High School no Canadá
Por que limitar-se a somente um destino? 

Com nosso programa multidestinos, você 

pode fazer seu curso de idiomas em mais 

de uma escola, ampliando seu conheci-

mento do país de sua escolha e também 

das diferenças de sotaque de uma região 

para outra. Todas as nossas escolas têm o 

mesmo alto padrão de qualidade e com-

partilham as mesmas metodologias de 

ensino, garantindo a continuidade de seu 

programa após a transferência.

Temos escolas espalhadas pelo mundo 

todo, você poderá escolher entre inúmeras 

localidades!

As possibilidades são muitas, seguem  

algumas sugestões:

- Costa a costa nos EUA: Por que não 

começar seu curso em Nova Iorque e 

terminá-lo na glamourosa Los Angeles?

- Descobrindo o Canadá: Comece seu 

programa em Toronto e depois aven-

ture-se em Montreal – aprenda inglês 

enquanto viaja por um país fascinante.

- Explore a Espanha: Conheça os  

diferentes aspectos da Espanha apren-

dendo espanhol em Barcelona e Málaga.

Você pode montar seu programa como 

quiser. É só falar com seu consultor! O 

período mínimo de permanência é de 2 se-

manas em cada destino. Beneficie-se com 

a nossa gama de escolas e conheça mais a 

fundo o país de sua preferência!

PROGRAMA 

Multidestinos
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México
Encontrando o paraíso

PLAYA DEL CARMEN

Deseja aprender espanhol e ao mes-

mo tempo descobrir uma cultura 

completamente diferente? Então 

por que não aprender espanhol no  

Caribe? Playa del Carmen fica na costa 

leste da Península do México e é re-

pleta de belezas naturais. 

Os mais diversos esportes aquáticos 

podem ser praticados em Yucatán, 

incluindo vela, surfe, mergulho e cai-

aque. Sua visita à Playa del Carmen 

não será completa sem um passeio 

pela floresta ou uma excursão pela 

ilha caribenha Isla de las Mujeres!

F
lo

re
n

ça

FLORENÇA

Florença, a capital da Toscana, 

lhe dá as boas-vindas com sua  

maravilhosa cultura, arte e cu-

linária. 

Suas belas construções antigas, 

como a Ponte Vecchio, compõem 

o cenário perfeito tanto para 

suas fotos quanto para levar na 

memória. Ao fazer compras pe-

las inúmeras lojas e butiques 

você não somente verá as novas 

tendências da moda, mas também 

terá a chance de praticar italiano 

fora da sala de aula.

Itália
La Dolce Vita

P
la

ya
  C

ar
m

en

Vista panorâmica de Florença

Diversão em Playa del Carmen

22



1185,-2 SEMANAS

a partir de  EUR

Espanhol no México Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN  Preço em USD

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +150

PLAYA DEL CARMEN  Valor do pacote em USD

Estação C 1
semana

semana
extra

Residência                                  + 565 465

Nossa escola em Playa del Carmen 

foi construída e decorada seguindo 

as tradições mexicanas. O prédio é 

realmente de tirar o fôlego, com uma 

grande piscina posicionada bem ao 

centro. 

Graças ao clima local, as aulas po-

dem muitas vezes acontecer ao ar 

livre. O campus da Sprachcaffe fica 

bem no centro da cidade, a apenas 

alguns minutos do maravilhoso mar 

caribenho. 

Enquanto for um estudante de nossa 

escola, você ficará acomodado em 

um quarto com 3 ou 4 camas, ar 

condicionado e banheiro.

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2017 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8.

estadia máx./

semanas
6 5 4 3 2 1

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2017 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8.

estadia máx./

semanas
9 8 7 6 5 4 3 2 1

Curso padrão. 
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1

Residência 

estudantil:   + 
pensão completa, almoço 
para viagem.

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3.

Atividades na praia, churrasco, pas-
seios de barco, passeios pela cidade, 
salsa, compras e muito mais (poden-
do haver custos adicionais).

O número de excursões inclusas varia 
de acordo com o número de semanas 
do programa. Vide pág. 3.

Chegada e partida devem ser feitas 
do Aeroporto de Cancun (CUN) entre 
8h e 20h.

*Serviço para menor desacompanha-
do oferecido somente quando exigi-
do pela cia aérea.

Curso padrão.  
Detalhes na pág. 3. Níveis: A1 ao C1.

Casa de 

família:   + 
banheiro compartilhado, 
pensão completa, almoço 
feito na hora ou para 
viagem.

Residência: 
+(2-4) 

banheiro compartilhado, 
pensão completa, almoço 
feito na hora ou para 
viagem

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3. 

Esportes, museus, piquenique, 
passeios à praia e pela cidade, 
quizzes, gincanas, cinema, festas 
internacionais e muito mais!

O número de excursões inclusas varia 
de acordo com o número de semanas 
do programa. Vide pág. 3.

A chegada deve ser no Aeroporto de 
Florença (FLR) entre 10h e 19h e par-
tida do mesmo aeroporto, entre 10h 
e 16h.  *Serviço para menor desacom-
panhado oferecido somente quando 
exigido pela cia aérea.

FLORENÇA Preço em EUR

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +150

Italiano na Itália Florença

15 a 21 anos

14 a 21 anos

Nossa escola localiza-se em um belo  

palacete do século 19, em frente à Piazza 

della Repubblica, no coração de Florença.

Durante o programa, os estudantes po-

dem optar entre ficar acomodados em 

uma casa de família ou residência estu-

dantil. O café da manhã e jantar serão 

servidos na acomodação. O almoço será 

na escola.

As casas de família podem ficar até 30min 

de distância da escola de transporte pú-

blico, enquanto a residência fica bem 

próxima à escola.

FLORENÇA  Valor do pacote em EUR

Estação C 1
semana

semana
extra

Casa de família + 655 590

Residência + 710 645

F
lo

re
n

ça

1030,-2 SEMANAS

a partir de  USD

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, 

acomodação com pensão completa, atividades 

de lazer, excursões e supervisão de profissionais.

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, 

acomodação com pensão completa, atividades 

de lazer, excursões e supervisão de profissionais.

P
la

ya
  C

ar
m

en

del

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2017: 15 Ago

 Estação A     Estação B     Estação C  
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