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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:

2



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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Canadá 
Cidades dos sonhos com paisagens de tirar o fôlego

TORONTO

Toronto é uma das cidades mais 

multiculturais possíveis. Os es-

tudantes têm a possibilidade de 

conhecer pessoas de quase todos 

os lugares do mundo enquanto 

desenvolvem suas habilidades 

com o inglês. A cidade hospeda 

um grande número de faculdades 

renomadas, incluindo a maior 

universidade do Canadá. Nossos 

alunos terão a oportunidade de 

explorar as diversas comunidades, 

bairros e áreas de interesse em 

Toronto e seus arredores.

MONTREAL 

Bem-vindo a Montreal, uma cidade 

em uma ilha no Rio São Lourenço. 

Sendo a segunda maior cidade 

do país, Montreal é multicultural, 

multiétnica e cercada de pequenas 

ilhas, cada uma com seu charme 

e características locais. A maioria 

dos habitantes é bilíngue, falando 

inglês e francês, o que lhe dá a 

oportunidade de praticar os dois 

idiomas ao mesmo tempo. 

Montreal têm museus maravilho-

sos, lojas de alta costura e res-

taurantes renomados, no centro 

da cidade, garantindo que os es-

tudantes sempre tenham algo 

para fazer! 

Inglês ou francês em Montreal
15



 Estação A     Estação B     Estação C  

Inglês no Canadá Toronto

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2017 9.1. 16.1. 23.1. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 25.12.

estadia máx./

semanas
3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5

Com sua localização perfeita na parte antiga 

de Toronto, nossa escola fica bem no cen-

tro da cidade. Todas as atrações turísticas 

são de fácil acesso. Enquanto estiver em 

Toronto, você ficará acomodado em quar-

to individual ou duplo, podendo ser em  

nossas casas de família escolhidas a dedo 

ou em nossa residência estudantil. O café 

da manhã e jantar serão servidos na própria 

acomodação e o seu almoço será preparado 

para você todas as manhãs, para levar para 

a escola.

A residência fica a apenas 15min de  

distância da escola a pé e as casas de família 

costumam ficar a uns 45min de distância de 

transporte público.

TORONTO  Preço em CAD

Suplemento para curso intensivo 
por semana +60

Carta custódia (obrigatória para estudantes 
menores de 18 anos) +80

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +180

Suplemento para acompanhante  
Brasileiro** +412

TORONTO  Valor do pacote em CAD

Estação A 1 
semana

semana
extra

Casa de família + 894 744

Residência 1295 1145

Residência 1283 1133

14 a 21 anos

To
ro

n
to

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, 

acomodação com pensão completa, taxa de 

matrícula e acomodação (não reembolsáveis), 

atividades de lazer, excursões e supervisão de 

profissionais.

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

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3

Casa de 

família:   /  
pensão completa, almoço 
para viagem.

Residência 

estudantil:  /

pensão completa, almoço 
para viagem.

Festas internacionais, compras em 
outlets, boliche, Laser Tag, passeios, 
competições esportivas, praia, passeio 
de barco e muito mais!

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

Chegada e saída devem ser feitas do 
Aeroporto Internacional de Toronto 
– Pearson (YYZ) entre 9h e 21h. 
Para outros aeroportos e horários é 
necessário verificar disponibilidade e 
diferenças de valores.

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

Recomendamos que os estudantes 
que viajam para o Canadá  
tenham um seguro saúde com ampla 
cobertura. Você pode adquirir seu 
seguro por conta própria ou contratar 
o de nossa escola.

Estação C 1
semana

semana
extra

Casa de família + 914 764

Residência 1315 1165

Residência 1303 1153

1638,-2 SEMANAS

a partir de  CAD

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2017: 7 Ago, 25 e 26 Dez

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2018 1.1. 8.1. 15.1. 22.1.

estadia máx./ 4 3 2 1

Acompanhamento de guia brasileiro desde a saída de São Paulo até o retorno: 
Supervisão também de guia brasileiro para estudantes que iniciam o programa dia 15/01 e encerram dia 28/01, mediante 
pagamento de suplemento. Os voos GRU-YYZ e volta devem ser o mesmo do guia, a ser definido até Out/16 (valores dos voos 
não inclusos).

**Valor já para 2 semanas, disponível apenas para programas 
iniciando em 15/01 e encerrando em 28/01. Estudantes 
com acompanhante desde o Brasil não necessitam de carta 
custódia.

16



Inglês/Francês no Canadá

DATAS DE INÍCIO E ESTAÇÕES

2017 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.

estadia máx./

semanas
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

14 a 21 anos

M
o

n
tr

e
a

l

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

Supervisão de nossos teamers. 
Detalhes na pág. 3.

Casa de 

família:   /  pensão com-
pleta, almoço para viagem.

Residência 

estudantil:   pensão completa, 
almoço para viagem.

Esportes, passeios, museus, cinema, 
compras, caminhadas, churrasco, 
piquenique, festas internacionais e 
muito mais!

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 Internacional de Montreal 
– Trudeau (YUL) entre 9h e 21h. 
Para outros aeroportos e horários é 
necessário verificar disponibilidade e 
diferenças de valores.

* Serviço para menor desacompanhado 
oferecido somente quando exigido pela 
cia aérea.

Recomendamos que os estudantes 
que viajam para o Canadá tenham um 
seguro saúde com ampla cobertura. 
Você pode adquirir seu seguro por 
conta própria ou contratar o de nossa 
escola.

MONTREAL  Preço em CAD

Suplemento para curso intensivo por 
semana +60

Carta custódia (obrigatória para estudantes 
menores de 18 anos) +80

Serviço para menor desacompanhado* 
(cada trecho) +180

MONTREAL  Valor do pacote em CAD

Estação C 1
semana

semana
extra

Casa de família 864 764

Casa de família 824 724

Residência 1194 1094

Montreal

Com sua localização no centro de  

Montreal, bem na esquina das ruas Sherbrook e  

Crescent, nossa escola proporciona que você 

conheça as principais atrações de Montreal 

dando apenas alguns passos. Ao chegar na 

cidade, você poderá ser recebido por uma de 

nossas famílias selecionadas ou pela equipe de 

nossa residência, você quem escolhe! 

Café da manhã e jantar serão servidos 

na acomodação e você levará seu almoço 

para a escola, o qual será preparado todas 

as manhãs para você. A residência fica a  

aproximadamente 25 min de transporte 

público da escola e as casas de família a  

aproximadamente 30-45 min de distância.

Não haverá aulas nos seguintes feriados:

2017: 26 Jun e 4 Set

Inclui traslado de ida e volta, curso padrão, 

acomodação com pensão completa, taxa de 

matrícula e acomodação (não reembolsáveis), 

atividades de lazer, excursões e supervisão de 

profissionais.

1548,-2 SEMANAS

a partir de  CAD
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