Ensino médio na Alemanha
DFSR oferece a oportunidade de estudar na Alemanha como estudante do ensino médio participando de um programa de intercâmbio a curto
ou a longo prazo. O programa para o ensino médio a curto prazo tem a duração de uma ou duas semanas e é perfeito para grupos que procuram uma imersão cultural breve. O programa a longo prazo por sua vez dura 2, 3, 5 ou 10 meses e começa com uma orientação na nossa sede
central da DFSR localizada no maravilhoso centro histórico de Heppenheim, perto de Heidelberg. Você estará no coração da Europa e falará
alemão fluentemente depois de um ano.

Quem pode participar?
Você pode participar do programa se você se interessa em aprender mais sobre
a cultura alemã. Os requisitos necessários são:
• Ter entre 14 e 18 anos.
• Ainda estar matriculado no ensino médio do seu país.
• Não é preciso ter nenhum conhecimento prévio da língua alemã.

Oficina de alemão e semana de orientação: sua
chegada suave na Alemanha
Todos os intercambistas da DFSR recebem aulas de alemão e orientações gerais
durante as duas primeiras semanas da estadia na Alemanha. Você passará este
tempo em nosso estabelecimento em Heppenheim (próximo de Heidelberg), podendo assim se adaptar ao fuso horário, à língua e ao estar longe de casa. Nós
proporcionamos a você alojamento, pensão completa, 25 horas-aula de alemão
por semana, atividades de lazer e dois dias com programação completa.
Este período é uma importante oportunidade para a equipe da DFSR para
conhecê-lo e apoiá-lo da melhor maneira possível durante o seu tempo na
Alemanha. Além disso é uma excelente oportunidade para fazer amizades com
outros intercambistas do mundo todo.

A vida na Alemanha
Você será parte de uma família anfitriã que foi cuidadosamente selecionada
pela nossa equipe antes de ser aceita para cuidar de um de nossos estudantes.
Enquanto você frequenta a escola, localizada nas proximidades da sua família
anfitriã, com certeza você vai encontrar amigos rapidamente. Outro bom lugar
para novas amizades são as inúmeras associações esportivas. Durante toda a
sua estadia você poderá contar com um coordenador local caso necessite de
ajuda ou de conselhos. Além disso, a nossa equipe em Heppenheim pode ser
sempre contactada através de um telefone de emergência 24 horas.

Venha para a Alemanha!
Experimente a Alemanha e aprenda sobre a cultura e estilo de vida da Alemanha e da Europa! Conheça a gente local e faça novos amigos. Melhore
seus conhecimentos de alemão. Adquira novas perspectivas e aumente a sua
independência. O que você está esperando? Inscreva-se hoje mesmo para a
inesquecível experiência de um intercâmbio ou de uma estadia na casa de uma
família na Alemanha.
A DFSR gostaria de lhe dar boas vindas ao nosso maravilhoso país!

Por favor, entre em contato com

