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Idiomas e estilo de vida!
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, ofere-
cendo cursos de idiomas no exterior para todas as idades e em todo 
o mundo!
Todos os estudantes que escolheram estudar conosco usufruíram 
muito mais do que de um curso de idiomas de alta qualidade: A 
Sprachcaffe acredita que a experiência de aprendizagem de idio-
mas 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 for-
mas de aprendizado particulares. Nós acreditamos que o pro-
cesso de estudo de um idioma só terá êxito se os cursos forem  
adaptados às necessidades individuais dos alunos. Nas escolas da  
Sprachcaffe Languages Plus, os professores são qualificados, aten-
ciosos e profissionais. Nós utilizamos os materiais didáticos mais 
modernos e eficazes que garantirão que você desenvolva e pra-
tique as quatro habilidades no conhecimento de idiomas: falar, ler, 
ouvir e escrever. 

O 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 sua aprendizagem esteja 
sempre caminhando na direção correta.

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

+ 1 organização – 25 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

= Excelente custo x benefício!

Acreditado em 
Malta por:

Acreditado no 
Canadá por:

Acreditado nos 
EUA por:

Acreditado em  
Madrid + Barcelona  
+ Málaga por:

London + Brighton 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 como 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.

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 profis-
sionais totalmente qualificados, são motivados e empenhados em pro-
porcionar a mais alta qualidade de ensino de idiomas. Todos os docentes 
seguem uma estrutura de curso que leva em consideração as necessi-
dades de todos os estudantes.

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 Reconhecida 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.

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 capacidade 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 entendimento 
de textos não especializados e um conhecimento razoável 
de construções gramaticais.

B2 - 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 - Pós-avançado  Você está confiante com sua comuni-
cação, 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.

Cursos e Níveis

Seus objetivos

Nível atual
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Curso Parcial
(10 aulas/7,5h 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/15h 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. 

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  
Estendido 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.

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 foco, então esse curso é a opção ideal 

para você.

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. 

Inglês para o Trabalho
(30 aulas/22,5h 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 individual
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/15h 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 12.
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Prof. Dr. Jürgen BenekeUniversidade de HildesheimAlemanha

Sprachcaffe Languages PLUS
Aprenda idiomas com todos os seus sentidos!Muitas pessoas que desejam aprender idiomas buscam adquirir experiências na escola e, 

ao mesmo tempo, se divertir. Alguns acreditam em um objetivo no qual você deverá ter 

que experimentar, de outra maneira você não terá os resultados que deseja atingir. Eles 

precisam se lembrar de aprender a gramática e o vocabulário como no passado. Assim, 

essas experiências reforçam a aprendizagem de um idioma inevitavelmente envolvendo 

um grau de comprometimento e esforço.Deseja ter a sua própria experiência de aprendizado sem medo de fracassar ou cometer 

erros e gafes?

Na Sprachacaffe Languages Plus, você experimentará uma maneira diferente de 

aprendizagem. Você se sentirá feliz e atingirá o sucesso sem perder o foco em seus  

objetivos principais. Você terá um estadia tranquila, uma vez que aprenderá e se comu-

nicará sem medo de errar, literalmente como uma conversa em um “caffe linguístico”. E é 

disso que o nome do Instituto Sprachcaffe tem origem, um jogo de palavras de “Sprach” 

que significa idioma e comunicação, com “café”’ que se refere ao ambiente que nós cri-

amos em sala de aula.

A Sprachacaffe Languages Plus leciona o idioma em um país em que ele é falado. 

Isto faz do país, da cidade e de seus habitantes uma parte importante do conceito. A 

aprendizagem com todos os objetivos faz toda a diferença!Como resultado de todas as minhas visitas às escolas Sprachcaffe Languages Plus, eu 

confirmo que todas as características e qualidades mencionadas acima são evidentes.

Prof. Dr. Jürgen Beneke

Professor Jürgen Beneke, PhD, leciona Linguística Aplicada na Uni versity of Hildesheim 

 (Alemanha).  Seus interesses em pesquisa são idiomas pra fins profissionais, didáticas de 

idiomas estrangeiros e comunicação intercultural. Ele oferece consultoria a várias empresas 

européias e ao Governo Federal da Alemanha.

Proficiência: 
Ter um melhor entendi-
mento do idioma, uma co-
municação mais completa 
e compreender o verdadei-
ro sentido de cada pala-
vra. Para se apresentar de 
forma ampla e possuir um  
vocabulário extenso. Para 

cursar uma universidade.

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. 

Comunicação:

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

de assunto.

Desenvolvimento:
Para lidar com os contextos 
culturais de um país onde 
o idioma tem diversas 
peculiaridades. Ter a pos-
sibilidade de compartilhar 
pontos de vista e opiniões 
sobre diversos assuntos com 
precisão com vocabulários e 

gramáticas diversificadas.

Construção:

Ter um aprendizado para o 
dia-a-dia, falando sobre a 
vida, o trabalho, a família 
e outros assuntos diários.

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

vocabulários limitados.

Inglês acadêmico (EUA e Canadá)
(20 aulas/15h por semana ou 30 aulas/22,5h por semana,  
1 aula = 45 minutos)
Este é um programa indicado para estudantes que têm um  
conhecimento do idioma entre os níveis intermediário-alto e avançado. 
O intuito é que eles adquiriram habilidades para terem sucesso  
acadêmico em uma Universidade Norte Americana.
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Por que limitar-se a apenas um destino?

No Programa Multidestinos da Sprachcaffe você poderá ampliar seu 
curso de idioma por várias escolas. Você conhecerá diversas regiões, 
assim como seus costumes e sotaques do país escolhido como destino.
Todas as nossas escolas possuem a mesma qualidade e a mesma 
metodologia de ensino, garantindo um ótimo aprendizado.

Com a nossa rede mundial de escolas você pode escolher entre várias 
regiões. As possibilidades são inúmeras!

Veja alguns exemplos:
•  De costa a costa nos EUA: Porque não começar a sua aprendizagem 
em Nova Iorque e continuá-la na ensolarada e glamourosa Los Angeles 
e Costa Mesa?
• Conheça o Canadá: Comece seu programa de intercâmbio por  
Toronto e aventure-se por Montreal, Ottawa, Calgary, Victoria e  
Vancouver, aprendendo inglês enquanto conhece esse país fascinante.
• Espanha: Conheça toda a diversidade deste país conhecendo Madrid, 
Barcelona e Málaga.
• Itália: Saiba sobre a história de Florença e aproveite toda a  
tranquilidade da Calábria.
• Alemanha: Comece seu Intercâmbio pela excitante metrópole de 
Frankfurt e continue aprendendo na belíssima Munique.
• França: Experimente a majestosa Paris, depois descubra as marcantes 
belezas naturais de Nice! 

Você monta seu programa da forma que desejar. É só entrar em  
contato com nossos agentes! Com o Programa Multidestinos da  
Sprachcaffe você PAGA APENAS UMA TAXA DE MATRÍCULA para seu  
curso e tem a oportunidade de conhecer e estudar em diversas  
cidades do país escolhido! Estadia mínima de 2 semanas em cada  
escola.

         Programa
Aprender um idioma tem tudo a ver com conversação.  
Comunicar-se com pessoas que têm os mesmos objetivos e o 
mesmo pensamento que você é ainda melhor.

A Sprachcaffe está com um novo curso para adultos acima de 35 
anos: aprenda com pessoas do mundo todo que têm os mesmos 
objetivos que você, abrangendo vários assuntos que interessem 
para o seu perfil e a sua carreira. 

 Datas de início e preço - 2 semanas, curso padrão, quarto individual

Destinos Datas de início - 2016 Acomodação Preço do programa

Londres 8 de fevereiro, 7 de novembro Apartamento padrão 1.020 GBP

Nova Iorque 1 de fevereiro, 10 de outubro Casa de família, meia pensão 1.460 USD

Toronto 29 de fevereiro, 5 de dezembro Casa de família, meia pensão 1.330 CAD

Madri 14 de março, 14 de novembro Apartamento padrão 800 EUR

Nice 21 de março, 3 de outubro, 7 de novembro Apartamento 960 EUR

Florença 29 de fevereiro, 24 de outubro Apartamento padrão 880 EUR

Calábria 19 de abril, 23 de maio, 5 de setembro Apartamento padrão 760 EUR

Frankfurt 29 de fevereiro, 14 de novembro Apartamento padrão 860 EUR

Programa Multidestinos
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Aprenda idiomas com a Sprachcaffe!

Na Sprachcaffe, nós todos 

sorrimos no mesmo idioma.

                                 Jane do Brasil

Ci sono diversi modi per 

imparare una lingua straniera - 

io scelgo Sprachcaffe! 

                                  Raffaela da Itália

Muchas nacionalidades diferentes pero todas 

unidas por los mismos objetivos; aprender otro 

idioma y hacer amigos internacionales!

                                                                        Ricardo da Espanha

We can only fully understand a country’s culture 

after mastering its language. Sprachcaffe teach-

ers are all native speakers and not limited to 

linguistic teaching: They also deliver insight into 

their culture.                                     Annika da Suécia

7



EXAMES DE ALEMÃO – TestDAF em Frankfurt

 O TestDAF é o teste de idioma para estudantes que plane-
jam estudar na Alemanha ou precisam reconhecer suas 
noções do idioma. Os resultados se referem aos níveis B2 e 
C1, segundo o Quadro Europeu Comum de Referência para  
Línguas.

EXAMES DE ESPANHOL – DELE em Madrid, 
Málaga 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”.

EXAMES DE FRANCÊS  – DELF em Paris e Nice

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.

 
EXAMES DE ITALIANO – 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.

Períodos acadêmicos e exames
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Ter boas qualificações, como o domínio de outros idiomas, é cada 
vez mais importante e vantajoso para a vida acadêmica e o mer-
cado 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.

EXAMES DE INGLÊS - FCE, CAE
em Malta, Brighton, Londres e Nova Iorque

Os exames Cambridge ESOL são reconhecidos por instituições de 
ensino e empresas como prova de conhecimentos linguísticos em 
todo o mundo. 
Cambridge First Certificate in English (FCE)
Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)

EXAMES DE INGLÊS – IELTS em Londres, Brighton, 
Canadá, Malta e EUA

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 imi-
gração, agências governamentais, organizações profissionais e 
empresas.

EXAMES DE INGLÊS – TOEFL nos EUA

Este teste é reconhecido por centenas de universidades no mundo 
todo, usado basicamente como um dos requisitos durante o  
processo de aplicação. Nossos cursos preparatórios ajudam você a 
alcançar o nível exigido.
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 O prédio da escola é impressionante, 
as salas de aula são bem iluminadas e es-

paçosas, o ambiente de aprendizagem é 
perfeito! 

 



Acomodações e Atividades
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Muitas de nossas escolas oferecem a opção de hospedagem em residên-

cias estudantis, onde os alunos vivem e aprendem em um só local. De-

pendendo 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.

Se você está interessado não só em aprender um novo  
idioma, mas também em conhecer a cultura, os costumes e os 
hábitos do país de destino, uma casa de família é a melhor es-
colha. Uma variedade de famílias estão disponíveis, que pos-
suem ou não filhos, assim como pessoas que moram sozinhas.

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

Residências estudantis Sprachcaffe

Pensionatos/Hotéis Sprachcaffe 

Casas de família Sprachcaffe

Estúdio Sprachcaffe

Apartamentos Sprachcaffe

Compartilhar um apartamento com estudantes de outros países estimula você 

a falar o idioma o qual escolheu aprender. Os apartamentos, totalmente equipa-

dos, 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, geral-

mente, ficam dentro do campus ou em seus arredores. Em alguns desses 

locais você poderá contratar também café da manhã, meia pensão ou 

pensão completa. 

A PA R TA M E N TO  C O N F O R TO : Pode oferecer melhor  

localização, tamanho, mobília e equipamentos, quando com-

parado com o 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.

 Com tanta coisa para ver e 
fazer, existe lugar melhor para 
aprender inglês que capital do 

país onde o idioma nasceu? 
 

Na Sprachcaffe Languages Plus sabemos que uma boa aco-
modação 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 es-
cola. Sendo assim, é importante não somente oferecer salas de 
aula modernas, livros e computadores, mas também propor-
cionar um lugar confortável e agradável para sua permanência.

1111111111111

suem ou não filhos,,, assim como pppessoas qque moram sozinhas.

Aproveite nossas atividades extracurriculares 
Com a Sprachcaffe Languages Plus você estará sempre aprendendo, 
mesmo quando estiver aproveitando seu tempo livre – porque nós 
sabemos que nossos alunos buscam mais que um excelente curso de 
idioma!
Quando suas aulas terminarem, não se esqueça de consultar o quadro 
de atividades. Mesmo quando você estiver visitando os pontos turísti-
cos do país, fazendo aulas de dança ou curtindo a vida noturna, você 
estará praticando seus conhecimentos do idioma! 
Não importa aonde você for, nossa equipe irá assegurar que você 
aproveite seu intercâmbio da melhor forma.
Uma grande variedade de atividades extracurriculares são oferecidas, 
incluindo visitas culturais, esportes, festas, jantares, clubes, jogos e ex-
cursões. Isto permitirá que você aproveite o estilo de vida típico do país, 
os costumes e a cultura.
As atividades não estão inclusas no preço do curso e poderão ser  
reservadas e pagas no destino.
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