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Curso de idiomas, estilo de vida e cultura!
Bem-vindo ao nosso mundo! Seja em grandes e agitadas metrópoles 
ou em cidades litorâneas com suas praias paradisíacas, a Sprachcaffe 
Languages Plus é a líder há mais de 30 anos, oferecendo cursos de 
idiomas no exterior para todas as idades e em todo o mundo!
Todos os estudantes que escolherem estudar conosco irão usufruir 
de muito mais do que um curso de idiomas de alta qualidade: A 
Sprachcaffe acredita que a experiência de aprendizagem de idiomas 
não se limita somente às salas de aula, mas também implica em uma 
imersão no estilo de vida do país escolhido como destino. Desta  
maneira é possível aprender o idioma e, ao mesmo tempo, conhecer 
os costumes e a cultura do país.

Aprenda na Sprachcaffe Languages Plus
Todo estudante é único e tem interesses, necessidades e formas de 
aprendizado particulares. Nós acreditamos que o processo de es-
tudo de um idioma só trará êxito se os cursos forem adaptados às  
necessidades individuais dos alunos. Nas escolas da Sprachcaffe Lan-
guages Plus, os professores são qualificados, atenciosos e profissio-
nais. Nós utilizamos os materiais didáticos mais modernos e eficazes 
que garantirão que você desenvolva e pratique as quatro habilidades 
no conhecimento de idiomas: falar, ler, ouvir e escrever. 

Seu sucesso é nosso compromisso
Não importa onde ou quanto tempo você pretende estudar em 
nossas escolas, nós temos um compromisso com você em todos os 
destinos! Ao fazer um teste de nível de idioma, antes de iniciar seus 
estudos, garantimos que você seja colocado na classe certa conforme 
o seu conhecimento da língua. Regularmente são aplicados testes de 
progresso para que seu aprendizado esteja sempre caminhando na 
direção correta.

Por que Sprachcaffe Languages Plus? 
+ 30 anos de experiência com cursos no exterior

+ 1 organização – 26 destinos – 7 idiomas

+ Escolas qualificadas com ótima localização

+ Estudantes de toda a parte do mundo

+ Metodologia de ensino avançada

+ Opções de acomodação localizadas próximo às escolas

+ Diversos programas extracurriculares

+ Acreditada pelas melhores instituições acadêmicas

= Excelente custo x benefício!

Acreditado em
Malta por:

Acreditado no 
Canadá por:

Acreditado nos 
EUA por:

Acreditado na 
Espanha por:

Acreditado no 
Reino Unido por:

Aprenda idiomas com a Sprachcaffe!
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Escolhas para o futuro
Você está procurando um programa de estudos de curta ou longa  
duração? Você deseja fazer uma viagem de intercâmbio combinando 
férias e estudos? Ou quer aperfeiçoar os seus conhecimentos de  
idiomas por motivos profissionais? Na Sprachacaffe, você poderá optar 
uma vasta seleção de cursos. Qualquer um dos programas que você  
escolher agregará muito em seu currículo. Desde estudar fora durante as 
férias até obter um certificado de proficiência no idioma, a experiência  
no exterior permite que os estudantes tenham uma mente mais 
 aberta e uma melhor consciência intercultural.

Garantia de qualidade
Não importa o quanto a Sprachcaffe cresça enquanto organização, ela 
nunca perderá de vista os princípios pelas quais foi fundada: o segredo 
do sucesso são as escolas localizadas nos melhores destinos do mundo, 
uma equipe internacional dedicada e o empenho em oferecer serviços 
de alta qualidade.

Cursos e Níveis

 Curso Padrão Plus
 24 aulas / 18 horas por semana
 1 aula = 45 minutos

Se você está buscando um aprendizado mais intenso, mas ainda quer um 
tempo livre para explorar o destino, o curso Padrão Plus é para você! Com ele 
você tem 4 aulas a mais que o padrão por semana – 2 aulas de conversação 
e as outras 2 sobre a cultura. Esse curso é exclusivo para as escolas dos EUA 
e Canadá. .

 Curso Parcial
 10 aulas / 7,5 horas por semana
 1 aula = 45 minutos

Este curso proporcionará a você alguns conhecimentos do idioma e 
dos aspectos culturais do destino escolhido. 2 aulas diárias deixarão 
você com mais tempo para aproveitar suas férias no exterior.

 Curso Padrão
 20 aulas / 15 horas por semana
 1 aula = 45 minutos

Este curso é para quem quer aprender bem o idioma, mas também 
ter um tempo livre para aproveitar sua viagem ao exterior. 4 aulas por 
dia garantem um aprendizado eficaz, enquanto sua manhã ou tarde 
ficam livres para você fazer atividades extracurriculares. A duração 
mínima do curso é, geralmente, de 2 semanas. 

4 semanas

2 semanas

Início:
Falar de si próprio, pergun-
tar e responder questões 
simples, interagir com 
as pessoas por meio de 
frases básicas e linguagem 
simples, gramática e  

vocabulários limitados.
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Prof. Dr. Jürgen Beneke

University of Hildesheim

Germany

Sprachcaffe Languages PLUS

Learning with all your senses!

Many people who would like to learn a language believe - because of theiieir exr exr exexpeperiperipe enceenencec ss 

at school - that learning and having fun are mutually exclusive. 

Some believe, in a sense, that you have to suffer, otherwise you will nonoot get get gett tht the ree reee ree resultsults ss 

that you would like to achieve. They are reminded of what learniing gng gng gg ggrarammrammrr ar aar ar aand nd nd nd nd

vocabulary was like in the past. Even those experiences reinforccrce te the the the aat leareararningining 

a language inevitably involves a degree of pain and effort. 

Have your own experiences of learning made you afraid oofofof faifaifaifaifailurelulurelure, af, afraidraid of the the teacher, 

worried about making mistakes or making a fool of yourourururselfseselfselfse ???

At Sprachcaffe Languages PLUS you will experience a da dda diifferifferi ent ent wayway of learnning.ing. 

You will have fun and achieve success without losingngingng ssigsight oht of yof your sur serioe us gus oalsoalsalal .

You will study in a relaxed way, one which is conducducducciive ive to lto loo earnearnnearning ingngn and and communicun atinating 

without fear of making mistakes, literally like havviaviava ngngg ag a disd cussion in a “ca“c ffé linguistist co”.”. 

And this is where the name of the Sprachcaffe instinstnsti ititutitit e, which is a play on wowowoords, comomommes eses

in. ’Sprach’ implies language and communicatatatationionion on io and ’caffé’ refers to 

the atmosphere we aim to create in the classroosroosrooomm.

Sprachcaffe Languages PLUS only teaches aaaa la lan lanlan guaggg e in a country in which h it it is s

spoken. That makes the country, city, and itd itd its pppepeoopleoo  an important part of the coe ncept. 

Learning with all the senses makes all the diffeifferfferiff reeence!

As a result of all my visits to Sprachcaffe Lffe LLanguanguguaaagesaa  PLUS scS schoolhools, Is  havh e come tme m oo 

the conclusion that all the above mentioned ddd feaefeaeatures and qualities are in evidenideidennce.ce..

PPProProofrof. Dr. . Jürgen Beneke

Professor ssor JürgeJ n Beneke, PhDD, teaches Applieplieiede  Linguistics at the University offof HilHildHildesheim 

(Germany). His research intenterests are languauagua es for professional purposes, foreioreieieign lagn lagn lal nguagnguagngung e e

didacd tics and inter-culturral communicatioon. io He has been an adviser to manyyny Euro EuroEuropeapean pea

companies and the Federral Government in Germany.

    Curso Intensivo
     30 aulas / 22,5 horas por semana
    1 aula = 45 minutos

Se você está buscando um aprendizado mais intenso com objetivo de obter 
maior fluência e precisão, então esse curso é a opção ideal para você. Na 
maioria dos destinos, o período mínimo para fazer este programa é de 2 
semanas.



Professores qualificados
Não é por acaso que estamos à frente no mercado oferecendo, há mais de 
30 anos, oportunidades de estudos em todo o mundo. Acreditamos que 
os professores são nossos principais trunfos. Além de serem profissionais 
totalmente qualificados, são motivados e empenhados em proporcionar 
a mais alta qualidade de ensino de idiomas. Todos os docentes seguem 
uma estrutura de curso que leva em consideração as necessidades de 
todos os estudantes.

 Eletivas/Clube de estudo
  10 aulas / 7,5 horas por semana
  1 aula = 45 minutos

Com nossas eletivas, você tem a oportunidade de se aprofundar em  
alguns assuntos enquanto melhora suas habilidades com o idioma. São 
muitas as variedades: • Preparação para emprego & entrevistas, Vendas &  
marketing, Negociações de negócios, Retórica & Apresentações (Malta,  
Brighton, Londres, EUA, Canadá) • Cursos combinados (Frankfurt, Rabat, 
Montreal) • Salsa (Playa del Carmen, Havana)  • Culinária (Playa del Carmen, 
Calábria) • Mergulho (Havana) • Taichi e Pintura (Pequim) • Imersão total 
(Calábria) • Tour pela Itália (Florença) • Suporte com a lição de casa (Madri, 
Barcelona, Málaga).

  Aulas individuais
                   10 aulas / 7,5 horas por semana
  1 aula = 45 minutos

As aulas individuais são a maneira mais rápida e intensa de aprender 
ou aperfeiçoar seus conhecimentos de um idioma. O formato das aulas 
é adaptado as suas necessidades e objetivos. O horário também é  
flexível, o que te dá a chance de fazer outros cursos simultaneamente. 

  Exames de proficiência/ 
  Semestres acadêmicos
  20 aulas / 15 horas por semana ou

  30 aulas / 22,5 horas por semana 
  1 aula = 45 minutos

Para mais informações sobre os exames de proficiência e os semestres 
acadêmicos, por favor, consulte a página 08.

 Inglês para o trabalho
 30 aulas / 22,5 horas por semana
 1 aula = 45 minutos

O cursos consiste em 6 aulas por dia. Serão 4 aulas trabalhando 
as habilidades chaves do idioma e 2 focando exclusivamente em  
tópicos específicos para o ambiente profissional.

 Curso Superintensivo
 40 aulas / 30 horas por semana
 1 aula = 45 minutos

Esse curso é indicado para quem quer se desafiar academicamente. 
É recomendado para quem tem pouco tempo e quer aproveitar o 
máximo para aprender.

∞ semanas

6 semanas

4 semanas

2 semanas

48 semanas

24 semanas

12 semanas

Proficiência: 
Ter um melhor entendimen-
to do idioma, uma comu-
nicação mais completa e 
compreender o verdadeiro 
sentido de cada palavra. 
Para se apresentar de forma  
ampla e possuir um  
vocabulário extenso. Para 

cursar uma universidade.

48 semanas

24 semanas

12 semanas

6 semanas

4 semanas

2 semanas

Ascenção:
Para se comunicar sem 
esforço, já raciocinando 
na língua estrangeira.  
Entende a forma com a 
qual os nativos falam um 
com o outro, a linguagem 
dos meios de comuni-
cação. Se expressa como 

os nativos. 

24 semanas

12 semanas

6 semanas

4 semanas

2 semanas

Comunicação:
Para interagir com os 
nativos com facilidade 
e fluência. Ter uma  
comunicação espontânea 
e efetiva sobre vários  

tipos de assunto.

12 semanas

6 semanas

4 semanas

2 semanas

Desenvolvimento:
Para lidar com os contextos 
culturais de um país onde o 
idioma têm diversas pecu-
liaridades. Ter a possibilidade 
de compartilhar pontos de 
vista e opiniões sobre diversos 
assuntos com precisão com 
vocabulários e gramáticas  

diversificadas.

Iniciante Você teve pouco contato com o idioma 
tanto na escola quanto no trabalho.

A1 - ELEMENTAR Você tem a habilidade de falar 
sobre atividades do dia-a-dia e usar estruturas  
gramaticais básicas. Consegue entender mensagens 
simples e instruções.

A2 – PRÉ-INTERMEDIÁRIO Você tem a capaci-
dade de lidar espontaneamente com situações de 
todos os tipos, escrever cartas e ler textos que não 
exijam vocabulários muito específicos.

B1 - INTERMEDIÁRIO Você tem um bom enten-
dimento de textos não especializados e um conheci-
mento razoável de construções gramaticais.

B2 – INTERMEDIÁRIO AVANÇADO Você tem um 
bom nível de compreensão e é capaz de lidar com as 
nuances do idioma. É capaz de discutir temas do dia-
a-dia e manter uma conversação. 

C1 - AVANÇADO Você está confiante com sua  
comunicação, mas às vezes não possui vocabulário 
específico para algumas áreas. É capaz de expressar 
sua opinião com fluência e precisão. 

C2 – FLUENTE Após adquirir as habilidades com a 
gramática e o vocabulário, você pode se comunicar 
praticamente como um nativo.

Nível atual

6 semanas

4 semanas

2 semanas

Construção:
Ter um aprendizado  
principalmente de ex-
pressões, falando sobre a 
vida, o trabalho, a família 
e outros assuntos diários.

Suas metas
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Caminho para o sucesso: análise do seu nível de idioma
No primeiro dia de aula, você fará um teste de gramática e vocabulário no 
idioma escolhido. Isso permitirá que você seja direcionado para uma sala 
com estudantes que tenham o mesmo nível que você. 
A tabela abaixo irá ajudá-lo a determinar a duração mais apropriada 
para que seus objetivos sejam atingidos. Perceba que a tabela é baseada 
em um Curso Intensivo, com 30 aulas semanais (1 aula = 45 minutos). A  
duração recomendada varia de acordo com seus objetivos, habilidades 
e conhecimentos individuais, além da idade e contato prévio com o  
idioma, entre outros fatores. Embora seja mais comum passar 12  
semana em cada nível, é possível avançar um nível em apenas 8  
semanas de estudo. Essas políticas variam de escola para escola.
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Uma boa noite de descanso: melhores
resultados em sala
Na Sprachcaffe Languages Plus sabemos que uma boa acomodação é um 
dos componentes-chave para seu bem estar enquanto está no exterior. 
Também temos consciência de que nossos hóspedes passam uma grande 

parte do tempo na escola. Sendo assim, é importante não somente ofere-
cer salas de aula modernas, livros e computadores, mas também propor-
cionar um lugar confortável e agradável para sua permanência.

A p a r t a m e n t o s  S p r a c h c a f f e

Compartilhar um apartamento com estudantes de outros 

países estimula você a falar o idioma o qual escolheu apren-

der. Os apartamentos, totalmente equipados, estão mobiliados 

no estilo típico do respectivo país. Você pode optar por quartos  

individuais ou duplos.

APARTAMENTOS PADRÃO: São ideais para estudantes que não 

querem gastar muito. Estão equipados com cozinhas e banheiros 

e, geralmente, ficam dentro do campus ou em seus arredores. Em 

alguns desses locais você poderá contratar também café da manhã, 

meia pensão ou pensão completa. 

APARTAMENTO CONFORTO: Pode oferecer melhor localização, tama-

nho, mobília e equipamentos, quando comparado ao padrão. Possui 

serviço de limpeza, geralmente, duas vezes por semana. 

Dependendo da localização, você também poderá contratar café da 

manhã, meia pensão ou pensão completa.

P l a y a  d e l  C a r m e n

Se você está interessado não só em aprender um novo idioma, 
mas também em conhecer a cultura, os costumes e os hábi-
tos do país de destino, uma casa de família é a melhor escolha. 
Uma variedade de casas de família está disponível, sendo essas 
famílias com ou sem filhos ou até pessoas que moram sozinhas.  

 C a s a  d e  f a m í l i a  S p r a c h c a f f e
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N o s s o  C l u b  V i l l a g e  e m  M a l t aR e s i d ê n c i a s  e s t u d a n t i s  e  C l u b  V i l l a g e  S p r a c h c a f f e

Muitas de nossas escolas oferecem a opção de hospedagem em 

residências estudantis, onde os alunos vivem e aprendem em um 

só local. Dependendo do destino, você poderá escolher entre os 

apartamentos padrão ou conforto, quartos individuais ou duplos. 

Café da manhã, meia pensão ou pensão completa estão  

disponíveis em algumas localizações por um pequeno  

custo adicional.

Se você deseja ficar um pouco mais distante da escola após as 

aulas e ter mais tempo para si mesmo, esta é a escolha certa. Você 

poderá optar entre diversos tipos. Para reservas de hospedagem 

em hotel, os quartos duplos estão disponíveis somente para  

estudantes que viajam juntos.

S p r a c h c a f f e  P e n s õ e s  /  H o t é i s

Querendo mais privacidade? Você pode optar por se hospedar em 
um estúdio! Este tipo de acomodação é equipada com banheiro e 
cozinha privativos. Café da manhã, meia pensão ou pensão com-
pleta estão disponíveis em algumas localizações por um pequeno 
custo adicional.

E s t ú d i o s  S p r a c h c a f f e
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Períodos acadêmicos e 
exames
Ter boas qualificações, como o domínio de outros idiomas, é cada vez 
mais importante e vantajoso para a vida acadêmica e o mercado de  
trabalho. Escolha estudar idiomas em uma das escolas da Sprachcaffe 
espalhadas por todo o mundo, durante 3, 6, 9 ou até 12 meses! Nós 
temos muita experiência em preparar estudantes para os exames mais 
importantes, acompanhando seu desenvolvimento durante todo o 
curso e fornecendo um feedback regular sobre o progresso do aluno. 
As taxas de inscrição para os testes não estão inclusas nos preços dos 
cursos. 

E X A M E S  D E  I N G L Ê S  -  FCE , CAE em Malta, Brighton e Londres

Os exames Cambridge ESOL são reconhecidos por instituições de en-
sino e empresas como prova de conhecimentos linguísticos em todo o 
mundo. Oferecemos os preparatórios para o Cambridge First Certificate 
in English (FCE) e Cambridge Certificate in Advanced English (CAE).

O FCE é um exame reconhecido internacionalmente com base em tópi-
cos aprendidos na escola. O CAE é um certificado aceito como compro-
vação de proficiência do idioma pelas universidades do Reino Unido. 

E X A M E S  D E  I N G L Ê S  -  TOEFL  nos EUA e Canadá

O Test of English as a Foreign Language (TOEFL) costuma ser um dos 
requisitos para que você possa estudar em uma universidade de lín-
gua inglesa, principalmente nos EUA. O curso consiste em 3 módulos, 
cada um com duração de 4 semanas. Você pode escolher se quer fazer 
apenas um módulo ou se quer fazer dois ou três.

E X A M E S  D E  I N G L Ê S  -  IELTS  em Malta, Brighton,  
Londres, EUA e Canadá 

O IELTS (International English Language Testing System) testa seu grau 
de proficiência no inglês, sendo aplicado e reconhecido no mundo 
todo. É aceito em universidades, departamentos de imigração, agências 
governamentais, organizações profissionais e empresas.

Destinos Datas de início Datas do exame 

Malta
09 Jan (9 semanas), 
13 Mar, 18 Set

11 Mar, 03 Jun e
09 Dez

Brighton e Londres

16 Jan, 20 Fev, 13 Mar, 
03 Abr, 05 Jun, 14 Ago, 
18 Set e 08 Jan 2018

08 Abr, 13 Mai, 03 Jun, 
24 Jun, 24 Ago, 04 Nov, 
09 Dez e aprox. 31 Mar 
2018

Para mais informações consulte as páginas: 13, 28 e 30

Ao final dessa experiência 
acadêmica, você recebe 

um diploma personalizado 
da Sprachcaffe. Estudantes 
em busca de um certificado 

reconhecido internacional-
mente podem optar por um 
de nossos diversos programas 

preparatórios.

Curso: Padrão, 20 aulas por semana

Nível de idioma:  FCE: Intermediário-alto (B2) e 
 CAE: Proficiência Operacional (C1)

Duração do curso: 9 ou 12 semanas

Participantes:  Máx. 10 – 15

Destinos Datas de início Datas do exame 

Nova Iorque, Boston e 
Los Angeles Aprox. a cada 4 semanas

Depende do centro  
examinador

Victoria, Vancouver, 
Calgary, Ottawa, 
Toronto e Montreal

Aprox. a cada 4 semanas
Depende do centro  
examinador

Para mais informações consulte as páginas: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34 e 36

Curso:  Intensivo, 30 aulas por semana

Nível de idioma:   Intermediário-alto (B2)

Duração do curso: 4, 8 ou 12 semanas

Participantes:   Máx. 14

Simulado:  A cada 4 semanas os alunos fazem um 
simulado da prova em sala de aula, para se prepararem e  
medirem seus progressos.

Destinos Datas de início Datas de exame

Malta, Brighton, Londres, 
Canadá e EUA Aprox. a cada 4 semanas

Depende do centro  
examinador

Para mais informações consulte as págs: 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36

Curso:   Padrão ou intensivo (EUA), 20 ou 30 

   aulas por semana

Nível do idioma:     Intermediário (B1) a Proficiência Operacional (C1) 

Duração do curso: 12 semanas

Participantes:     Máx. 10 – 15

u
d
e

re
me
de

pre

has successfully taken part in:

level (CEFR):

covering:

lessons per day

in:

from:

 to: 

WE HEREBY CERTIFY THAT

Frankfurt

Educational Management:

The language courses of SC Frankfurt may offer: General language teaching, vocabulary comprehension, grammar, 

written and oral communication, literature, culture, business language programmes dealing with specialised areas of 

work, preparation for examinations and certificates.

C E R T I F I C A T E O F  C O M P L E T I O N

SPRACHCAFFE.COM 
SPRACHCAFFE COM

Preço a partir
EUR130 
por semana

36
Preço a partir 
CAD 335 
por semana

2, 34 e 36

Preço a partir
EUR130 
por semana
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 O prédio da escola é  
impressionante, as salas de aula  

são bem iluminadas e  
espaçosas, o ambiente de  

aprendizagem é perfeito!  

E X A M E S  D E  A L E M Ã O  -  TestDaF  em Frankfurt

O TestDaf é um teste de idioma para estudantes que planejam es-
tudar na Alemanha ou precisam reconhecer suas noções do idioma. 
Os resultados se referem a três níveis, de B2 a C1, segundo o Quadro 
Europeu Comum de Referência para Línguas.

E X A M E S  D E  E S P A N H O L  -  DELE em Málaga, Madri e 
Barcelona

O DELE (Diplomas de Español Como Lengua Extranjera) é  
reconhecido pelo Ministério da Educação da Espanha e oferece 
certificados oficiais de níveis de domínio do idioma espanhol. Há 
três categorias: “Certificado Inicial”, “Diploma Básico” e “Diploma 
Superior”. 

E X A M E S  D E  F R A N C Ê S  -  DELF  em Nice e Paris

O DELF (Diplôme d’études en Langue Française) é o único exame 
oficial reconhecido pelo Ministério da Educação da França. O sis-
tema modular, baseado em unidades, permite a melhor avaliação 
dos conhecimentos linguísticos do candidato.

E X A M E S  D E  I TA L I A N O  -  CILS em Florença

O CILS (Certificato di Italiano come Lingua Seconda) é o exame 
oficial para o nível intermediário-alto de italiano. É aprovado pelo 
governo italiano e permite que estudantes cursem a universidade 
italiana. 

Destinos Datas de início Datas de exame 

Frankfurt
27 Fev, 17 Abr, 22 Mai, 
24 Jul e 25 Set

26 Abr, 14 Jun, 19 Jul, 
20 Set e 16 Nov

Para mais informações consulte a página: 50

Curso:  Padrão, 20 aulas por semana 

Nível de idioma:   Intermediário-alto (B2) 

Duração do curso: 12 semanas

Participantes:    Máx. 12

Destinos Datas de início Datas de exame

Málaga, Madri e 
Barcelona

27 Fev, 27 Mar (4 semanas), 
22 Mai, 28 Ago e 02 Out

21 Abr, 20 Mai, 14 Jul, 
20 Out e 24 Nov

Para mais informações consulte as páginas: 42, 44 e 46

Curso:  Padrão, 20 aulas por semana 

Nível de idioma:   Básico (A1) ao Proficiente (C2)

Duração do curso: 4 ou 8 semanas

Participantes:    Máx. 10

Destinos Datas de início Datas de exame 

Nice e Paris

23 Jan (Paris), 30 Jan 
(Nice), 27 Mar, 24 Abr, 
03 Jul, 28 Ago e 23 Out

17 Mar, 19 Mai, 16 Jun, 
25 Ago, 20 Out e 15 Dez

Para mais informações consulte as páginas:  38 e 39

Curso:   Padrão, 20 aulas por semana 

Nível de idioma:    Básico (A1) ao Proficiente (C2) 

Duração do curso: 12 semanas

Participantes:    Máx. 12

Destinos Datas de início Datas de exame 

Florença 17 Abr e 09 Out 10 Jun e 02 Dez

Para mais informações consulte a página: 54

Curso:   Padrão, 20 aulas por semana 

Nível de idioma:    Básico (A1) ao Proficiente (C2) 

Duração do curso:  12 semanas

Participantes:    Máx. 12

Gabriela do México

  Preço a paritr
EUR110 
por semana

  Preço a partir
EUR140
por semana

Preço a partir
EUR170 
por semana

  Preço a partir
EUR150
por semana
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Programa Pathway  
Seu guia de universidades no exterior 

Yu-Ping Chang, Taiwan (Estudante de Pathway  

na Alemanha)

Na Sprachcaffe você também consegue se preparar para uma  
universidade no exterior. Além de aprender o idioma em um nível 
acadêmico, você terá toda a consultoria necessária para a escolha 
da faculdade e curso que mais se adequem ao seu perfil, prepa-
rando-se em todos os aspectos para essa próxima etapa, com o 
apoio de nossa equipe especializada. Para que você possa partici-
par desse programa, precisa ter nível intermediário do idioma em 
questão mais as qualificações acadêmicas necessárias para entrada 

no curso e faculdade que optar.

Plano de estudos
Receba um plano de estudos detalhado para maximizar o seu  
desenvolvimento do idioma, preparado de forma personalizada 
para atender as suas necessidades e lhe dar um passo a passo das 
ações a serem tomadas. Nossos consultores e professores serão 
seus parceiros e estarão ao seu lado durante todo o processo. O  
objetivo desse plano é elaborar estratégias para que você  
aproveite seu programa ao máximo e avalie seus resultados gra-
dativamente.

Idioma em nível acadêmico
Os requisitos em relação ao nível de idioma variam de acordo com o país 
e universidade para a qual você aplica. Você irá desenvolver habilidades 
importantes, como fazer uma apresentação, fazer anotações de palestras, 
escrever trabalhos e mais. A habilidade de organizar sua forma de estudar 
em um novo ambiente é um fator-chave para o seu sucesso.

Preparação para exames
Para muitas faculdades ou às vezes para alguns cursos mais  
concorridos é necessário que você obtenha um certificado de  
proficiência no idioma específico, para o processo de aplicação. 
Na América do Norte, Malta e Reino Unido é possível que você 
precise ter o IELTS, CAE ou TOEFL. Na Alemanha é necessário  
fazer o TestDaF. Nossos cursos preparatórios irão ajudá-lo a atingir 
a pontuação necessária no exame! 

Desde o início eu já me 

senti acolhido na escola. O 

programa de Pathway me 

ajudou muito a melhorar 

minhas habilidades acadêmi-

cas no inglês. Eu, na verdade, 

precisei concluir dois anos 

de química em 4 meses, como 

pré-requisito para ingressar na 

faculdade, e os professores me ajudaram 

muito com as tarefas, para que eu concluísse o curso 

a tempo.

Alberto Estay
Engenharia Mecânica, 

Bacharelado em Engenharia; 

Início em Setembro de 2016, University of 

Ontario Institute of Technology, Canadá

Quando comecei o curso de inglês, muitas dúvidas surgiram em minha 

cabeça: Qual tipo de faculdade? Qual é o programa mais adequado? 

Como devo começar? O coordenador de Pathway não só tirou todas as 

minhas dúvidas, mas também, me ajudou a escolher o programa e facul-

dade, me orientou durante todo o processo de aplicação e me passou confi-

ança e motivação para ficar no Canadá.

Fernando Cortez Montero
Promoção de Saúde e Fitness, Diploma; início em Setembro de 2016, 

George Brown College, Canadá

Yu-Yu-PinPing Cg Chanhang, g, TaiTaiwanwan (E (Estustu

na na AleAlemanmanha)ha)

anan (E (Estustudandante te de de PatPathwahwayy

O programa de Pathways da Sprachcaffe foi a escolha certa. 

Me ajudou muito a entender os requisitos para ingressar 

em uma universidade na Alemanha. Graças à Sprachcaffe, 

estou iniciando meu bacharelado em Administração no 

próximo semestre. Meu sonho de estudar na Alemanha 

agora se tornou realidade!
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Faculdades em Malta

Exemplos de universidades parceiras: 
University of Malta, London School of 
Commerce Malta, STC & Middlesex University Malta
Investimentos: 
Foundation: estudantes europeus ou 
não: em média, EUR5000/ano
Graduações: europeus: gratuito; outras 
nacionalidades: entre EUR4mil e EUR10mil por ano
Taxa de consultoria: 240 € (isenta para cursos acima de 24  
semanas de duração)
Valor do curso para 12 semanas: a partir de EUR1620
Duração: mínima 12 semanas

Faculdades na Alemanha

Exemplos de universidades parceiras: 
University of Applied Sciences Jena, University of Applied Sciences 
Zwickau, University of Cooperative Education Thüringen – Gera, 
Technical University Freiberg, University Stuttgart, Georg-Agos-
to-University Göttingen, University of Applied Sciences Frankfurt, 
University Würzburg
Investimento: Alunos europeus e de outras nacionalidades: Taxa 
semestral:  em média 500 €, incluindo despesas com transporte pú-
blico e outros serviços. O valor varia dependendo do semestre. Taxa 
de consultoria: 240 € (isenta para cursos acima de 24 semanas de 
duração)
Valor do curso: a partir de EUR110/semana
Duração: mínimo 12 semanas

Faculdades na Espanha

Universidades recomendadas:  
Universidad Rei Juan Carlos (pública), Universidad Europea (particular) 
Investimento:  Alunos europeus e de outras nacionalidades: 700 - 
3700 € por ano
Taxa de consultoria: 240 € (isenta para cursos acima de 24 semanas 
de duração)
Valor do curso para 12 semanas: a partir de EUR1380
Duração: mínimo 12 semanas

Faculdades no Reino Unido

Exemplos de universidades parceiras:

Queen Mary College, University of London, University of Kent, 
University of Sussex, University of Brighton, University of Man-
chester, University of Central Lancashire, Edinburgh University. 
Preparação para o Foundation Year.  

Investimentos: 
Alunos europeus, em média 9000£ , 
Alunos de outras nacionalidades, em média 15000£.
Taxa de consultoria: £200 (isenta para cursos acima de 24  
semanas de duração)
Valor do curso para 12 semanas: a partir de £1730
Duração: mínimo 12 semanas

Faculdades nos EUA/Canadá 

Exemplos de universidades parceiras:  

EUA: 
University of Maine, University of Southern Maine, Oregon 
State University, University of Vermont, Widener University, 
Cambridge College, Berkeley College, Quinnipiac University, 
Orange Coast College, Pine Manor College, Colorado State 
University 
Canadá:

Royal Roads University, University of Ontario Institute of  
Technology, Acsenda School of Management, Toronto Film 
School, The Art Institute of Vancouver, Laurentian University,  
Thompson Rivers University, University of Regina 
Investimentos: 
Em média, entre $ 9000-19000 por ano acadêmico
Taxa de consultoria: $ 300 (isenta para cursos acima de 24  
semanas de duração)
Valor do curso para 12 semanas: a partir de $4170
Duração: mínimo 12 semanas

02. 03. 04. 05.01.

De acordo com sua 

área de especialização, 

objetivos e pré-requi-

sitos das faculdades, 

nossos consultores irão 

aconselhá-lo e guia-lo 

para o destino correto, 

universidade ou curso 

que sejam mais  

adequados.

Tudo que você precisa 
para sua viagem –  
organização de datas, 
documentação para 
visto, acomodação e 
seguro. Nós cuidamos 
de tudo e damos todo 
o suporte!

Durante o seu pro-

grama, com base em 

seu cronograma  

personalizado, você 

terá reuniões com os 

consultores para dar 

apoio e orientação 

durante o processo de 

preparação para sua 

vida como  

universitário.

Nós oferecemos os 

preparatórios para o 

seu exame de  

proficiência, para que 

você atinja as quali-

ficações necessárias 

para o curso escolhido.

Obtendo a pontuação 

necessária no exame 

de proficiência, você 

cumprirá com o último 

requisito para que sua 

aplicação seja aceita 

por uma faculdade no 

país do seu interesse.

1. 

Escolha o seu 

programa de 

Pathway da 

Sprachcaffe

2. 

Organização 

para sua 

viagem de  

intercâmbio

3. 

Orientação 

completa para 

o seu  

programa

4. 

Participação 

em nossas 

aulas de  

idioma

5. 

Exame de  

proficiência

= PROSSIGA COM 

UMA FOUNDATION, 

GRADUAÇÃO

OU PÓS-GRADUAÇÃO

i

i

www.geos.net
U S A  C a n a d a  

M a l t a  U K

STUDY. 
ADVANCE.
EXPERIENCE.
SUCCEED.

YOUR 
PATHWAY
TO SUCCESS

Maiores informações podem 
ser encontradas em nossa 
brochura de Pathway.
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Programa Multidestinos
Porque limitar-se a apenas um destino?

No Programa Multidestinos da Sprachcaffe você poderá ampliar seu curso 
de idioma por várias escolas de nossa rede mundial. Ao optar por estudar 
no mesmo país ou até em países diferentes, você consegue realmente se 
inserir na cultura local e se familiarizar com os sotaques diferentes de um 
mesmo idioma. Todas as nossas escolas oferecem o mesmo alto padrão de 
qualidade e seguem a mesma metodologia de ensino, garantindo que a 
transição de uma escola para a outra seja bem suave.
Com o nosso pacote multidestinos, você paga apenas uma taxa de  
matrícula para seu curso e pode ficar por pelo menos 2 semanas em cada 
escola. Você pode escolher entre nossas diversas escolas na Espanha, Itália, 
Alemanha, França, EUA ou Canadá e criar seu próprio caminho. Você pode 
montar seu programa da forma que achar melhor, por exemplo:

Ano sabático

Ainda sem saber o que fazer depois do Ensino Médio? 
Ainda faltam alguns meses até a faculdade começar. Tire um ano sabático 
com a Sprachcaffe para aproveitar ao máximo esses meses livres.

• Aproveite para melhorar suas habilidades no idioma escolhido.
• Busque inspiração e prepare-se para o próximo passo em sua carreira.
• Descubra uma cultura fascinante e conheça as pessoas do país de sua 
escolha.
• Tenha uma experiência intercultural e faça novos amigos para a vida.

Você pode escolher uma de nossas 26 escolas em 12 países ou até combinar 
mais de um destino, com nosso pacote multidestinos. Qualquer que seja sua 
escolha, será uma experiência para a vida! Valor para 36 semanas:

Um verão sem fim – amplie seus horizontes!

Vancouver

Toronto

Montréal

CANADA

Málaga

Barcelona

SPAIN

London

Paris

FRANCE

UK

Comece seu curso em Toronto e depois aventure-se por Montreal,  
Ottawa, Calgary, Victoria ou Vancouver.

Por que não começar seus estudos em Nova Iorque e depois continuar 
na vibrante e glamorosa Califórnia (Los Angeles ou Costa Mesa)?

Conheça diferentes culturas dentro de um só país estudando espanhol 
em Madri, Barcelona e Málaga.

Comece sua experiência na majestosa Paris e depois descubra a grande 
metrópole que é Londres.

EUA a partir de 

USD8660

MALTA a partir de 

EUR3960

CANADÁ a partir de 

CAD6900

 ESPANHA a partir 

de EUR3360
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Acreditado por

I N G L Ê S  N O  C A N A D Á Victoria

Fundada  
em 1997

Capacidade máx. 120  
estudantes

Cozinha com refeitório e lounge  
para os estudantes

Wifi livre e  
computadores disponíveis

  Europa Ocidental 35%

  Europa Oriental 5%

Mix de nacionalidade

  Ásia 50%

  Américas 10%

®

A Sprachcaffe Languages Plus Victoria 
está localizada no prédio Sayward, no cen-
tro da cidade.

A CIDADE-JARDIM DO CANADÁ

Victoria atrai visitantes devido a sua combinação entre o 

original ambiente britânico e a herança nativa americana
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I N G L Ê S  N O  C A N A D Á Victoria

A escola estará fechada nos seguintes feriados públicos em 
2017:
Janeiro: 2 Agosto: 7 Janeiro 2018: 1
Fevereiro: 13   Setembro: 4 Fevereiro 2018: 12
Abril: 14 Outubro: 9
Maio: 22 Novembro: 11
Julho: 3 Dezembro: 25
  

Datas de início dos cursos para todos os níveis, exceto nível iniciante: toda segunda-feira.  
Datas de início para iniciantes em 2017: 
Janeiro: 9 Maio: 1 + 29 Setembro: 4 Janeiro 2018: 8
Fevereiro: 6 Julho: 3 + 17 + 31 Outubro: 2 + 30 Fevereiro 2018: 5
Março: 6 Agosto: 14 Novembro: 27  Março 2018: 5
Abril: 3   Preços válidos  
   até 01.12.2017 
 

Acomodação 
(Domingo a Sábado)
Preços por semana em USD + Taxa de reserva: 200

Estação A
até 17 Jun 
a partir de  

27 Ago

Estação B
18 Jun - 26 Ago

Casa de família - Meia pensão
210 235

230 255

Casa de família - Pensão completa
230 255

250 275

Custos 
Preços em CAD/semana + Taxa de matrícula: 150

1 - 8 
semanas

9-16
semanas

17 + 
semanas

Curso parcial
10 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 130 115 95

Curso padrão
20 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 260 245 225

Curso padrão plus
24 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
(20 aulas do curso padrão + 4 aulas de workshops)

300 285 265

Curso intensivo 
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 350 335 315

Eletivas (Duração de 1 semana cada)
10 aulas adicionais por semana / máx de 14 estudantes por sala / não dis-
ponível em julho 

+ 90 - -Preparação para emprego & entrevistas – 1ª semana do mês
Vendas & marketing – 2ª semana do mês
Negociações empresariais – 3ª semana do mês
Retórica & Apresentações – 4ª semana do mês

Curso superintensivo 
40 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 420 405 385

Preparatório para o TOEFL / IELTS Intensivo  
(duração: 12sem)
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de exame não inclusa. Início a cada 4 semanas

- 335 -

Inglês para fins acadêmicos/ Pathways – Intensivo
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de consultoria: 300 CAD

- 335 315

Inglês para fins acadêmicos/ Pathways – Superintensivo
40 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de consultoria: 300 CAD

- 405 385

Aulas individuais
5 dias por semana, 2 aulas por dia (para 4 ou 6 aulas por dia, multiplique de 
acordo)

500 500 500

A poucos metros da escola fica Victoria’s Old 
Town, onde você irá encontrar inúmeros res-
taurantes e pubs sofisticados.

A apenas cinco minutos da escola está o Inner Har-
bour, uma das principais atrações turísticas de Victo-
ria. Lá você encontrará vários artistas de rua durante 
todo o ano, bem como restaurantes, cafés e lojas.

Estudando em Victoria você poderá 
combinar estudos e turismo: muitas das 
atrações da cidade estão a poucos minu-
tos da escola.

CHECKLIST
 Curso de inglês conforme preferência – Taxa de matrícula 

(não-reembolsável): 150 CAD

 Acomodação conforme preferência – Taxa de reserva 

(não-reembolsável): 200 CAD

 Carta de aceitação para visto inclusa na taxa de matrícula

 Teste de nível e certificado de conclusão incluídos no preço

 Aluguel de materiais didáticos (10 CAD/semana, 50 CAD depósito) ou 

à venda a partir de 50 CAD na escola
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Acreditado por

I N G L Ê S  N O  C A N A D Á Vancouver

Fundada em  
1987

Capacidade 
máx. 100 estudantes

Cozinha com refeitório e 
lounge para estudantes

Wifi livre e computadores  
à disposição

  Europa Ocidental  20%

  Europa Oriental  10%

Mix de nacionalidade

  Ásia 40%

  Américas 30%

®

Vancouver já foi nomeada como a cidade com  
melhor qualidade de vida do mundo, por diversos 
anos. Tudo na cidade colabora para isso: a natureza 
sublime ao seu redor, cultura local e a variedade de 
opções de entretenimento.

A PÉROLA DO PACÍFICO

Um paraíso natural que oferece atividades para todos 

os gostos, como compras, vida noturna e esportes
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I N G L Ê S  N O  C A N A D Á Vancouver

A escola estará fechada nos seguintes  
feriados públicos em 2017:
Janeiro: 2 Setembro: 4
Fevereiro: 13   Outubro: 9
Abril: 14  Novembro: 11
Maio: 22 Dezembro: 25
Julho: 3 Janeiro 2018: 1
Agosto: 7 Fevereiro 2018: 12 

Datas de início dos cursos para todos os níveis, exceto nível iniciante: toda segunda-feira.  
Datas de início para iniciantes em 2017: 
Janeiro: 9 Maio: 1 + 29  Setembro: 4  Janeiro 2018: 8
Fevereiro: 6 Julho: 3 + 17 + 31 Outubro: 2 + 30  Fevereiro 2018: 5
Março: 6 Agosto: 14 Novembro: 27 Março 2018: 5
Abril: 3   Preços válidos até 01.12.2017 

Acomodação 
(Domingo a Sábado)
Preços por semana em CAD + Taxa de reserva: 200

Estação A
até 17 Jun 
a partir de  

27 Ago

Estação B
18 Jun - 26 Ago

Casa de família - Meia pensão
210 235

230 255

Casa de família - Pensão completa
230 255

250 275

Residência
350 375

400 425

Custos 
Preços em CAD/semana + Taxa de matrícula: 150

1 - 8 
semanas

9-16
semanas

17 + 
semanas

Curso parcial 
10 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 130 115 95

Curso padrão 
20 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 260 245 225

Curso padrão plus
24 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
(20 aulas do curso padrão + 4 aulas de workshops)

300 285 265

Curso intensivo 
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 350 335 315

Eletivas (Duração de 1 semana cada)
10 aulas adicionais por semana / máx. de 14 estudantes por sala / não dis-
ponível em julho  

+ 90 - -Preparação para emprego & entrevistas – 1ª semana do mês
Vendas & marketing – 2ª semana do mês
Negociações empresariais – 3ª semana do mês
Retórica & Apresentações – 4ª semana do mês

Curso superintensivo 
40 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 420 405 385

Preparatório para o TOEFL / IELTS Intensivo  
(duração: 12sem)
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de exame não inclusa. Início a cada 4 semanas 

- 335 -

Inglês para fins acadêmicos/ Pathways – Intensivo
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de consultoria: 300 CAD

- 335 315

Inglês para fins acadêmicos/ Pathways – Superintensivo
40 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de consultoria: 300 CAD

- 405 385

Aulas individuais
5 dias por semana, 2 aulas por dia (para 4 ou 6 aulas por dia, multiplique de 
acordo)

500 500 500

Sua ótima localização é complementada pelas 
instalações adequadas ao estudo, com área de 
convivência, computadores e wifi.

A Sprachcaffe Vancouver fica em um belo  
edifício reformado recentemente e  
situado bem no coração do elegante bairro de  
Gastown. 

Nossa equipe tem a experiência necessária 
para garantir que os estudantes não só ter-
minem seus programas com uma grande  
melhora na fluência do idioma, mas também 
com um conhecimento melhor do mundo ao 
seu redor.

Viva com uma família canadense em uma 
das nossas casas de família perto da escola. A 
residência também fica bem localizada, per-
mitindo que você vá a pé para a escola. Escolha 
a acomodação que se encaixa mais com o seu 
perfil e suas necessidades.

CHECKLIST
 Curso de inglês conforme preferência – Taxa de matrícula 

(não-reembolsável): 150 CAD

 Acomodação conforme preferência – Taxa de reserva 

(não-reembolsável): 200 CAD

 Carta de aceitação para visto inclusa na taxa de matrícula

 Teste de nível e certificado de conclusão incluídos no preço

 Aluguel de materiais didáticos (10 CAD/semana, 50 CAD depósito) ou à 

venda a partir de 50 CAD na escola
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Acreditado por

I N G L Ê S  N O  C A N A D Á Toronto

Fundada em  
2006

Capacidade 
máx. 150 estudantes

Cozinha com refeitório, 
lounge para os estudantes, 
sala de estudos

Wifi livre
Computadores à disposição

  Europa Ocidental 15%

  Europa Oriental  15%

Mix de nacionalidade

  Ásia 45%

  Ámericas 25%

®

Nossa escola de Toronto está localizada no 
antigo centro da cidade, também próximo a 
tudo. A estação de metrô Kings está a pou-
cos minutos da escola, assim como a Yonge 
Street, a rua mais longa do mundo. 

UM MIX ENTRE TRADIÇÃO  
E MODERNIDADE

Com 5 milhões de habitantes e mais de 100 nacionalidades, 

Toronto é uma das cidades mais multiculturais do mundo
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I N G L Ê S  N O  C A N A D Á Toronto

A escola estará fechada nos seguintes feriados públicos em 
2017:
Janeiro: 2 Setembro: 4
Fevereiro: 20   Outubro: 9
Abril: 14  Dezembro: 25 + 26
Maio: 22 Janeiro 2018: 1
Agosto: 7 Fevereiro 2018: 19
 

Datas de início dos cursos para todos os níveis, exceto nível iniciante: toda segunda-feira.  
Datas de início para iniciantes em 2017: 
Janeiro: 9  Maio: 1 + 29 Outubro: 2 + 30 Janeiro 2018: 8
Fevereiro: 6  Julho: 3 + 17 + 31 Novembro: 27  Fevereiro 2018: 5
Março: 6 Agosto: 14 Dezembro: 25 Março 2018: 5
Abril: 3 Setembro: 4  Preços válidos até   
   01.12.2017

Acomodação 
(Domingo a Sábado)
Preços por semana em CAD + Taxa de reserva: 200

Estação A
até 17 Jun 
a partir de  

27 Ago

Estação B
18 Jun - 26 Ago

Casa de família - Meia pensão
210 235

230 255

Casa de família - Pensão completa
230 255

250 275

Residência
350 375

400 425

CHECKLIST
 Curso de inglês conforme preferência  - 

 Não-reembolsável Taxa de matrícula : 100 USD

 Acomodação as booked - Não-reembolsável Taxa de reserva: 100 USD

 Teste de nível e certificado de conclusão incluídos no preço

 Textbooks on loan ($10/week, $50 deposit) or for $50 on sale at the school

 Carta de aceitação para visto inclusa na Taxa de matrícula 

    

Custos 
Preços por semana em CAD + Taxa de matrícula : 150

1 - 8 
semanas

9-16
semanas

17 + 
semanas

Curso parcial 
10 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 130 115 95

Curso padrão 
20 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 260 245 225

Curso padrão plus
24 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
(20 aulas do curso padrão + 4 aulas de workshops)

300 285 265

Curso intensivo 
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 350 335 315

Eletivas (Duração de 1 semana cada)
10 aulas adicionais por semana / máx de 14 estudantes por sala / não dis-
ponível em julho  

+ 90 - -Preparação para emprego & entrevistas – 1ª semana do mês
Vendas & marketing – 2ª semana do mês
Negociações empresariais – 3ª semana do mês
Retórica & Apresentações – 4ª semana do mês

Curso superintensivo 
40 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 420 405 385

Preparatório para o TOEFL / IELTS Intensivo   
(Duração: 12 semanas)
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de exame não inclusa. Início a cada 4 semanas.

- 335 -

Inglês para fins acadêmicos/ Pathways – Intensivo
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de consultoria: 300 CAD

- 335 315

Inglês para fins acadêmicos/ Pathways – Superintensivo
40 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de consultoria: 300 CAD

- 405 385

Aulas individuais
5 dias por semana, 2 aulas por dia (para 4 ou 6 aulas por dia, multiplique de 
acordo)

500 500 500

Os estudantes terão um curso de inglês de alta 
qualidade enquanto aproveitam todo o entre-
tenimento oferecido pela cidade. 

Toronto oferece atrações dentro e fora da  
cidade, como as Cataratas do Niágara.

Nossos alunos optam entre morar com 
uma autêntica família canadense ou 
morar em uma residência com outros es-
tudantes internacionais.

CHECKLIST
 Curso de inglês conforme preferência  - Taxa de matrícula : 150 CAD 

(não-reembolsável)

 Acomodação conforme preferência - Taxa de reserva: 200 CAD 

(não-reembolsável)

 Carta de aceitação para visto inclusa na taxa de matrícula 

 Teste de nível e certificado de conclusão incluídos no preço

 Aluguel de materiais didáticos (10 CAD/semana, 50 CAD depósito) ou à venda 

a partir de 50 CAD na escola
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Acreditado por

I N G L Ê S  N O  C A N A D A Ottawa

Fundada em  
1998

Capacidade 
máx. 150 estudantes

Cozinha com  
refeitório

Wifi livre
Computadores à disposição

  Europa Ocidental  10%

  Europa Oriental  10%

Mix de nacionalidade

  Ásia 50%

  Ámericas 30%

®

A escola de Ottawa fica no coração da  
cidade e foi construída por meio da filosofia 
“Total Student Care”. Seu significado é apoiar 
todos os aspectos da vida de um estudante em 
Ottawa.

A CAPITAL CANADENSE
A magnífica arquitetura do Parlamento se es-

palha pelo rio Ottawa, um espetáculo a ser admirado
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I N G L Ê S  N O  C A N A D Á Ottawa

A escola estará fechada nos seguintes    
feriados públicos em 2017:
Janeiro: 2 Setembro: 4
Fevereiro: 20   Outubro: 9
Abril: 14  Dezembro: 25 + 26
Maio: 22 Janeiro 2018: 1
Agosto: 7 Fevereiro 2018: 19
 

Datas de início dos cursos para todos os níveis, exceto nível iniciante: toda segunda-feira.  
Datas de início para iniciantes em 2017: 
Janeiro: 9 Maio: 1 + 29  Setembro: 4 Janeiro  2018: 8
Fevereiro: 6 Julho: 3 + 17 + 31 Outubro: 2 + 30 Fevereiro  2018: 5
Março: 6 Agosto: 14  Novembro: 27 Março 2018: 5
Abril: 3   Preços válidos até   
   1.12.2017

Acomodação 
(Domingo a Sábado)
Preços por semana em CAD + Taxa de reserva: 200

Estação A
até 17 Jun 
a partir de  

27 Ago

Estação B
18 Jun - 26 Ago

Casa de família - Meia pensão
210 235

230 255

Casa de família - Pensão completa
230 255

250 275

Residência
350 375

400 425

CHECKLIST
 Curso de inglês conforme preferência  - 

 Não-reembolsável Taxa de matrícula : 100 USD

 Acomodação as booked - Não-reembolsável Taxa de reserva: 100 USD

 Teste de nível e certificado de conclusão incluídos no preço

 Textbooks on loan ($10/week, $50 deposit) or for $50 on sale at the school

 Carta de aceitação para visto inclusa na Taxa de matrícula 

    

Custos 
Preços por semana em CAD + Taxa de matrícula : 150

1 - 8 
semanas

9-16
semanas

17 + 
semanas

Curso parcial  
10 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 130 115 95

Curso padrão 
20 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 260 245 225

Curso padrão plus
24 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
(20 aulas do curso padrão + 4 aulas de workshops)

300 285 265

Curso intensivo 
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 350 335 315

Eletivas (Duração de 1 semana cada)
10 aulas adicionais por semana / máx de 14 estudantes por sala /  
não disponível em julho  

+ 90 - -Preparação para emprego & entrevistas – 1ª semana do mês
Vendas & marketing – 2ª semana do mês
Negociações empresariais – 3ª semana do mês
Retórica & Apresentações – 4ª semana do mês

Curso superintensivo
40 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 420 405 385

Preparatório para o TOEFL / IELTS Intensivo 
(Duração: 12 semanas)
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de exame não inclusa. Início a cada 4 semanas

- 335 -

Inglês para fins acadêmicos/ Pathways – Intensivo
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de consultoria: 300 CAD

- 335 315

Inglês para fins acadêmicos/ Pathways – Superintensivo
40 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de consultoria: 300 CAD

- 405 385

Aulas individuais
5 dias por semana, 2 aulas por dia (para 4 ou 6 aulas por dia, multiplique de 
acordo)

500 500 500

Ottawa é uma cidade com população muito 
diversificada. Estudando conosco, você poderá 
passear pelos grandiosos prédios ministeriais 
de Ottawa com colegas do mundo todo.

Aprenda em um ambiente acolhedor,  
envolvente e motivador: 
Com a Sprachcaffe, os alunos ganham um 
valor educacional no idioma, na cultura e na 
cidadania mundial.

A vida de estudante em 
Ottawa: aconselhamento 
acadêmico e cultural,  
atividades extracurriculares, 
opções de hospedagem e, 
claro, calorosas boas-vindas 
todos os dias. 

CHECKLIST
 Curso de inglês conforme preferência  - Taxa de matrícula : 150 CAD 

(não-reembolsável)

 Acomodação conforme preferência – Taxa de reserva 

(não-reembolsável): 200 CAD

 Carta de aceitação para visto inclusa na axa de matrícula 

 Teste de nível e certificado de conclusão incluídos no preço

 Aluguel de materiais didáticos (10 CAD/semana, 50 CAD depósito) ou à ven-

da a partir de 50 CAD na escola    

Check-in  na 
residência  
a partir de 16h
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Acreditado por

I N G L Ê S  N O  C A N A D Á Calgary

Fundada em  
1998

Capacidade 
máx. 100 estudantes

Grande cozinha com 
geladeiras, micro-ondas e 
refeitório

Wifi livre
Computadores à disposição

  Europa Ocidental  15%

  Europa Oriental  5%

Mix de nacionalidade

  Ásia 55%

  Ámericas 25%

®

O prédio da escola é impressionante, com 
uma arquitetura cheia de detalhes, por  
dentro e por fora.

MONTANHAS ENORMES
Experiências maravilhosas esperam por você em  

Calgary, a cidade com fácil acesso às montanhas rochosas
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I N G L Ê S  N O  C A N A D Á Calgary

A escola estará fechada nos seguintes  
feriados públicos em 2017:
Janeiro: 2 Agosto: 7 Dezembro: 25
Fevereiro: 20   Setembro: 4 Janeiro 2018: 1
Abril: 14  Outubro: 9 Fevereiro 2018: 19
Maio: 22  Novembro: 11
 

Datas de início dos cursos para todos os níveis, exceto nível iniciante: toda segunda-feira.  
Datas de início para iniciantes em 2017: 
Janeiro: 9  Maio: 1 + 29  Setembro: 4 Janeiro  2018: 8
Fevereiro: 6 Julho: 3 + 17 + 31 Outubro: 2 + 30 Fevereiro 2018: 5
Março: 6  Agosto: 14 Novembro: 27 Março 2018: 5
Abril: 3   Preços válidos até   
   01.12.2017

Acomodação 
(Domingo a Sábado)
Preços por semana em CAD + Taxa de reserva: 200

Estação A
até 17 Jun 
a partir de  

27 Ago

Estação B
18 Jun - 26 Ago

Casa de família - Meia pensão
210 235

230 255

Casa de família - Pensão completa
230 255

250 275

CHECKLIST
 Curso de inglês conforme preferência  - 

 Não-reembolsável Taxa de matrícula : 100 USD

 Acomodação as booked - Não-reembolsável Taxa de reserva: 100 USD

 Teste de nível e certificado de conclusão incluídos no preço

 Textbooks on loan ($10/week, $50 deposit) or for $50 on sale at the school

 Carta de aceitação para visto inclusa na Taxa de matrícula 

    

Custos 
Preços por semana em CAD + Taxa de matrícula : 150

1 - 8 
semanas

9-16
semanas

17 + 
semanas

Curso parcial 
10 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 130 115 95

Curso padrão 
20 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 260 245 225

Curso padrão plus
24 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
(20 aulas do curso padrão + 4 aulas de workshops)

300 285 265

Curso intensivo 
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 350 335 315

Eletivas (Duração de 1 semana cada)
10 aulas adicionais por semana / máx. de 14 estudantes por sala / não dis-
ponível em julho 

+ 90 - -Preparação para emprego & entrevistas – 1ª semana do mês
Vendas & marketing – 2ª semana do mês
Negociações empresariais – 3ª semana do mês
Retórica & Apresentações – 4ª semana do mês

Curso superintensivo 
40 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 420 405 385

Preparatório para o TOEFL / IELTS Intensivon  
(Duração: 12 semanas)
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de exame não inclusa. Início a cada 4 semanas. 

- 335 -

Inglês para fins acadêmicos/ Pathways – Intensivo
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de consultoria: 300 CAD

- 335 315

Inglês para fins acadêmicos/ Pathways – Superintensivo
40 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de consultoria: 300 CAD

- 405 385

Aulas individuais
5 dias por semana, 2 aulas por dia (para 4 ou 6 aulas por dia, multiplique de 
acordo)

500 500 500

Em meio às belezas naturais, a Sprach-
caffe Calgary é o lugar perfeito para apren-
der inglês, possibilitando o contato com a  
natureza.

No coração da cidade, a escola fica na 7ª 
Avenida. Sua experiência lá será incrível! 
Enquanto melhora suas habilidades no  
inglês, você poderá socializar com  
estudantes do mundo todo.

Os habitantes de Calgary são conhecidos por 
sua simpatia e mente aberta. Nossa equipe 
não é uma exceção a essa regra.

CHECKLIST
 Curso de inglês conforme preferência  - Taxa de matrícula : 150 CAD 

(não-reembolsável)

 Acomodação conforme preferência  - Taxa de reserva: 200 CAD 

(não-reembolsável)

 Carta de aceitação para visto inclusa na taxa de matrícula 

 Teste de nível e certificado de conclusão incluídos no preço

 Aluguel de materiais didáticos (10 CAD/semana, 50 CAD depósito) ou à 

venda a partir de 50 CAD na escola
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I N G L Ê S  E  F R A N C Ê S  N O  C A N A D Á Montreal Acreditado por

Fundada em  
1998

Capacidade 
max. 150 estudantes

Cozinha-conceito,  
em espaço aberto  
com lounge e deck

Wifi livre
Computadores à disposição

  Europa Ocidental  18%

  Europa Oriental  11%

Mix de nacionalidade

  Ásia 45%

  Ámericas 26%

®

Localizada bem no centro de Montreal, 
nossa escola fica a apenas cinco minutos 
da rua de compras mais movimenta do 
Canadá, com diversos restaurantes 
internacionais ao seu redor.

UMA CIDADE, DUAS CULTURAS

Esta c idade bi l íngue atrai  v is itantes  com 
seu mix cultural  e  festivais  internacionais
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I N G L Ê S  E  F R A N C Ê S  N O  C A N A D Á Montreal

Datas de início dos cursos para todos os níveis, exceto nível iniciante: toda segunda-feira.  
Datas de início para iniciantes em 2017: 
Janeiro: 9 Maio: 1 + 29 Setembro: 4  Janeiro 2018: 8
Fevereiro: 6  Julho: 3 + 17 + 31 Outubro: 2 + 30  Fevereiro 2018: 5
Março: 6  Agosto: 14  Novembro: 27  Março 2018: 5
Abril: 3   Preços válidos até  
   01.12.2017 

CHECKLIST
 Curso de inglês conforme preferência  - 

 Não-reembolsável Taxa de matrícula : 100 USD

 Acomodação as booked - Não-reembolsável Taxa de reserva: 100 USD

 Teste de nível e certificado de conclusão incluídos no preço

 Textbooks on loan ($10/week, $50 deposit) or for $50 on sale at the school

 Carta de aceitação para visto inclusa na Taxa de matrícula 

    

A escola estará fechada nos seguintes  
feriados públicos em 2017:
Janeiro: 2 Setembro: 4
Abril: 17 Outubro: 9
Maio: 22  Dezembro: 25
Junho: 26 Janeiro 2018: 1
 
 

Acomodação 
(Domingo a Sábado)
Preços por semana em CAD + Taxa de reserva: 200

Estação A
até 17 Jun 
a partir de  

27 Ago

Estação B
18 Jun - 26 Ago

Casa de família - Meia pensão
210 235

230 255

Casa de família - Pensão completa
230 255

250 275

Residência
350 375

400 425

Custos 
Preços por semana em CAD + Taxa de matrícula : 150

1 - 8 
semanas

9-16
semanas

17 + 
semanas

Curso parcial  
10 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala

130 115 95

Curso padrão padrão
20 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala

260 245 225

Curso padrão plus
24 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
(20 aulas do curso padrão + 4 aulas de workshops)

300 285 265

Curso intensivo 
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala

350 335 315

Eletivas - somente inglês (Duração de 1 semana cada)
10 aulas adicionais por semana / máx de 14 estudantes por sala /  
não disponível em julho 

+ 90 - -Preparação para emprego & entrevistas – 1ª semana do mês
Vendas & marketing – 2ª semana do mês
Negociações empresariais – 3ª semana do mês
Retórica & Apresentações – 4ª semana do mês

Curso superintensivo 
40 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala 420 405 385

Preparatório para o TOEFL / IELTS Intensivo 
(Duração: 12 semanas)
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de exame não inclusa. Início a cada 4 semanas.

- 335 -

Inglês para fins acadêmicos/ Pathways – Intensivo
30 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de consultoria: 300 CAD

- 335 315

Inglês para fins acadêmicos/ Pathways – Superintensivo
40 aulas/semana / máx. 14 estudantes por sala
Taxa de consultoria: 300 CAD

- 405 385

Aulas individuais
55 dias por semana, 2 aulas por dia (para 4 ou 6 aulas por dia, multiplique 
de acordo)

500 500 500

 Os estudantes, ao morarem entre os nativos, 
aperfeiçoam o vocabulário naturalmente,  
podendo optar pela língua inglesa ou  
francesa.

Nossa escola possui tudo de mais moderno,  
oferecendo a você não somente um curso de alta 
qualidade, mas também uma boa estrutura para que 
você descanse nos seus intervalos.

Condições perfeitas para o estudo: nossa 
residência oferece tudo o que você precisa 
para ter sucesso durante sua experiência.

Em Montreal você sempre terá algo novo 
para descobrir, o que será divertido de fazer 
depois das aulas, com seus novos amigos.

CHECKLIST
 Curso de inglês conforme preferência  - Taxa de matrícula : 150 CAD  

(não-reembolsável)

 Acomodação conforme preferência - Taxa de reserva: 200 CAD  

(não-reembolsável)

 Carta de aceitação para visto inclusa na taxa de matrícula 

 Teste de nível e certificado de conclusão incluídos no preço

 Aluguel de materiais didáticos (10 CAD/semana, 50 CAD depósito) ou à venda  

a partir de 50 CAD na escola

    

Check-in nas 
casas de família: 
das 8h às 21h

 



®


