
EXCELÊNCIA
LSF Montpellier : Cursos para adultos durante todo o ano
Acampamento de verão júnior - Grupos fechados

“Você é imediatamente acolhido na  
comunidade escolar, com muitos estudantes 
de todo o mundo. Sobre a equipe de 
funcionários, eu nunca conheci pessoas 
francesas tão simpáticas”

Liz Jacobs

“Toda a equipe da LSF é amável , acolhedora 
e prestativa. Você fica com a impressão de 
que eles estão contentes com os alunos que 
estão lá e que querem ajudá-los não só com 
questões da escola, mas também a desfrutar 
de toda a experiência na França.”

Marsh Peters

“Os professores foram absolutamente  
fantásticos – pode-se dizer que eles são 
realmente apaixonados por seu trabalho, e 
eu amei o método meticuloso utilizado para 
corrigir erros  e responder às nossas perguntas, 
sem fazer você se sentir tolo”

Kate Paine

“Não houve nenhum preconceito e todas as 
idades são bem-vindas, e eu realmente me 
senti tão bem recebida pela minha família 
anfitriã - Eu ainda sinto falta deles”

Ruby Drake

A marca “Qualité Français Langue Etrangère” foi atribuída a LSF em 2016, com
a pontuação máxima de 15/15 estrelas*, após a auditoria do governo francês.
Somos a única escola em Montpellier que alcançou a pontuação máxima !

* 15/15 estrelas: Ensino, Professores, Hospitalidade, Local e instalações, Gestão
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A MELHOR CLASSIFICAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS DE MONTPELLIER

20 ANOS DE EXPERIÊNCIA

Desde 1996, temos ensinado francês 
para adultos e jovens de todo o 

mundo. No total, são mais de 25.000 
estudantes de mais de 100 naciona-
lidades diferentes nesses 20 anos!

INSTALAÇÕES ÚNICAS EM MONTPELLIER

LSF tem agora no coração do centro 
histórico vinte salas de aula total-

mente equipadas e com ar-condi-
cionado, além de um jardim e um 

terraço na cobertura: LSF Foch, LSF 
Préfecture e da LSF Barnabé.

LSF está na vanguarda da Informação 
e da Tecnologia da Comunicação para 

a Educação: a lsf-moodle.com -um 
software de apoio à aprendizagem, 
lousa interativa, aplicativo LSF para 
Smartphones, o blog educacional 

gazettelsf.ning.com , Guia LSF, tutoria... 
LSF oferece aos seus alunos um pacote 

completo de ferramentas e serviços 
exclusivos em Montpellier!

EXCELÊNCIA EDUCACIONAL



LSF
20 anos de experiência. Desde 1996, temos ensinado francês para 

adultos e jovens de todo o mundo.No total, são mais de 25.000 estudantes 

de mais de 100 nacionalidades diferentes nesses 20 anos.

LSF tem 3 edifícios, com 20 salas de aula no total, todos localizados 

em edifícios históricos no coração do centro da cidade de Montpellier + 

acampamento júnior de verão separado em uma escola francesa local.

Uma mistura  fantástica de idades e nacionalidades ! Em 2016, mais 

de 2.200 estudantes com idades entre 11 e 90 anos e 80 nacionalidades 

diferentes.

NOSSOS CURSOS DE FRANCÊS
•  Cursos Adulto durante todo o ano : 

Standard - Intensivo - Combinado - Francês & Culinária.

•  DELF / DALF e A/ Curso de Preparação para o nível AS : 

Cursos intensivos especiais para estes exames.

•  Cursos de Francês Júnior durante as férias de verão francesas  

(de 11 a 16 anos, individuais / grupos).

•  Cursos para Grupos Fechados : 

Cursos personalizados de curta duração para grupos.

EXCELÊNCIA
Em julho de 2016 LSF se tornou a única escola em Montpellier a obter 

a pontuação máxima (15/15 *), em que o governo francês credita à escola 

por meio de uma auditoria.

LSF está na vanguarda da Informação e da Tecnologia da Comunicação 

para a Educação : a lsf-moodle.com - um software de apoio à 

aprendizagem, lousa interativa, aplicativo LSF para Smartphones, o 

blog educacional gazettelsf.ning.com, tutoria.

LSF a escola melhor classificada pelo Facebook (4,9 / 5) e Google+ (4,9 / 5)

FICHA DESCRITIVA

Contact : Emmanuelle

emmanuelle@lsf-france.com

+33 (0) 467 913 160

6 rue Foch

34000 Montpellier

FRANCE

Fácil acesso a 
Montpellier
De avião (Ryanair, Easyjet, 

KLM, Transavia, Air France, 

Alitalia, Lufthansa, Aer Lingus, 

Norwegian, Eurowings ...) e de 

trem (Paris fica a apenas 3h30, o 

aeroporto Roissy-CDG a apenas 

4 horas e Barcelona apenas a 3 

horas de Montpellier via TGV).

Uma bela região ! 
Muitas coisas para fazer  em 

torno de Montpellier: Estilo de 

vida Mediterrâneo ao ar livre, 

rico programa de atividades 

culturais, vasta gama de ativi-

dades de lazer (por exemplo, 

Odysseum complexo de lazer), 

praias de areia e 300 dias de sol 

por ano.
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