
I D I O M A S

2014 & 2015   
UK, MALTA

EUA, CANADÁ

ESPANHA

CUBA, MÉXICO

FRANÇA

ALEMANHA

ITÁLIA

MARROCOS

CHINA

1  O R G A N I Z A Ç Ã O  •  7  I D I O M A S  •  3 0  D E S T I N O S  •  I N C O N T Á V E I S  R E C O R D A Ç Õ E S1 O R G A N I Z A

A P R E N D A

C O N O S C O!    

Á Õ

TM



Register-No.: 6Y004

in Malaga, 

Madrid +

Barcelona

IDIOMAS E ESTILO DE VIDA!

Bem-Vindo ao nosso mundo! Seja em metrópoles agitadas e vi-
brantes ou em cidades paradisíacas em regiões litorâneas, a nossa 
organização é lider há mais de 30 anos na área dos cursos de idi-
omas no exterior, para todas as idades: os milhares de estudantes 
que escolheram estudar conosco usufruiram muito mais do que ap-
enas cursos de idiomas de alta qualidade! Nós, da Sprachcaffe Lan-
guages PLUS, acreditamos que a experiência de aprendizagem de 
idiomas não deve limitar-se à sala de aulas, mas deverá também ser 
uma imersão no estilo de vida do país para onde você viaja. Desta 
maneira, é possível aprender um idioma efetivamente e, ao mesmo 
tempo, conhecer os costumes e o modo de vida do país. Assim, o 
aprendizado de idioma não para mesmo após as aulas. Por isso or-
ganizamos para você um programa de atividades extracurriculares 
onde, ao participar, adquirirá novas experiências de aprendizagem, 
conhecerá novas pessoas e... terá momentos inesquecíveis!

APRENDA NA SPRACHCAFFE LANGUAGES PLUS 

Todos os estudantes possuem objetivos de aprendizagem espe-
cíficos e interesses particulares de acordo com a sua necessidade. 
Nas escolas Sprachcaffe Languages Plus, os nossos professores são 
qualificados, atenciosos e profissionais. Nós utilizamos uma gama 
de materiais didáticos que garantirá que você pratique todos os 
quatro aspectos de conhecimento do idioma: conversação, leitura, 
escrita e compreensão auditiva. As nossas escolas utilizam materiais 
atualizados e eficazes, que apresentam uma variedade de tópicos 
relevantes em cada unidade. Frequentemente expandimos estes 
tópicos utilizando matérias suplementares, de forma a tornar o 
aprendizado de idioma mais pessoal. Nós acreditramos que propor-
cionar um ambiente informal e relaxado facilita o seu aprendizado. 
Os nossos professores se esforçam bastante para proporcionar o su-
porte necessário e manter um ambiente motivante: desta maneira 
você estará sempre motivado e buscando novos desafios de apren-
dizagem, dentro e fora da sala de aula.

O SEU SUCESSO É O NOSSO COMPROMISSO

Não importa onde ou quanto tempo pretende estudar conosco: 
nós temos um compromisso com você em todos os nossos desti-
nos! Ao fazer um teste de nível de idioma, antes de iniciar seus estu-
dos, garantimos que você seja colocado na classe certa conforme o 
seu nível de conhecimentos do idioma. Testes de progresso a médio 
prazo são também realizados, para que o seu processo de aprendi-
zagem de idioma esteja sempre na direção correta. Todas as nos-
sas escolas são localizadas em regiões extraordinárias, com muitas 
oportunidades para praticar esportes ou para diversas atividades 
sociais e culturais nas redondezas. Nós também oferecemos uma 
variedade de opções de hospedagem como Residências Estudantis, 
Apartamentos Compartilhados, Hotéis e Casas de Família.

POR QUE A SPRACHCAFFE  LANGUAGES PLUS?

Não há dúvida de que ao escolher a Sprachcaffe Languages PLUS 
você escolhe um dos melhores programas de intercâmbios no exte-
rior que o mercado tem para oferecer.

+ 30 anos de experiência em cursos no exterior

+ 1 organização – 30 destinos – 7 idiomas

+ Escolas de idiomas qualificadas em destinos surpreendentes

+ Estudantes de todo o mundo

+ Metodologia de ensino avançada

+ Equipe qualificada, atenciosa e prestativa

+ Opções de hospedagem localizadas próximo às escolas

+ Programas extracurriculares variados, motivadores e divertidos

  Excelente custo-benefício! 

A P R E N D A  U M  I D I O M A   C O N O S C O   

2



  E
U R O P A

E U A

    
   Á F R I C A

C A N A D Á   

2933

32

3130

17

16

22

23
C

24

21
20

14

26

27
A

34

35

11

12

39

38

40

19

18

37

O  D E S T I N O  N Ú M E R O  1  D O S  . . .

Londres – UK  
Brighton – UK  

St. Julians – Malta 

St. Paul’s Bay – Malta 

Nova Iorque – EUA  
Boston – EUA  

Miami – EUA  

Los Angeles – EUA  
Vancouver – Canadá  

Victoria – Canadá  

Ottawa – Canadá  

Toronto – Canadá  

Calgary – Canadá  

Montreal – Canadá  

Montreal – Canadá  

Nice – França  

Paris  – França  

Rabat – Marrocos 

CONTEÚDOCONTEÚDO

Introdução   

Opções de Cursos 

Níveis dos Cursos 

Preparatórios para Universidades 

Preparatórios para Exames / Acadêmico Geral 

Hospedagem e Atividades de Lazer 

Programa Language Coop   

Comentários 

Formulário e Condições de Matrícula 

para  aprender
&  viver
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Rabat – Marrocos 

Málaga – Espanha  

Madrid – Espanha  

Barcelona – Espanha  

Playa del Carmen 

– México  
Havana – Cuba  

Frankfurt – Alemanha     

Düsseldorf – Alemanha  

Xangai – China 

Pequim – China 

Roma – Itália 

Florença – Itália 

Calábria – Itália  

 INGLÊS EM  ÁRABE EM

 ESPANHOL EM

 ALEMÃO EM

 MANDARIM EM

 FRANCÊS EM

 ITALIANO EM
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25

28
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NÓS FOCAMOS OS SEUS OBJETIVOS!

PROFESSORES ALTAMENTE QUALIFICADOS

Não é por acaso que nós estamos à frente do mercado, proporcionando 
oportunidades para estudar idiomas em todo o mundo há mais de 30 anos. 
Acreditamos que nossos professores são o nosso principal trunfo. Não é 
preciso dizer que todos os nossos professores são profissionais altamente 
qualificados. Mas, além disso, eles estão muito motivados e empenhados 
em proporcionar a mais alta qualidade de ensino de idiomas. Todos os nos-
sos professores seguem uma estrutura de curso que leva em consideração 
as necessidades de todos os nossos estudantes.

CURSO PARCIAL

(10 aulas / 7,5 horas por semana, 1 aula = 45 minutos)
Este curso proporcionará a você alguns conhecimentos do idioma e seus 
aspectos culturais. 
2 aulas diárias deixarão você com mais tempo para aproveitar suas férias 
no exterior.

CURSO STANDARD

(20 aulas / 15 horas por semana, 1 aula = 45 minutos) 
Este curso é perfeito para aprender o idioma e curtir o seu tempo livre. 
Quatro aulas por dia garantem um aprendizado eficaz, enquanto, pela 
manhã ou à tarde, você aproveitará o tempo livre para realizar atividades 
extracurriculares. A duração mínima é 2 semanas.

CURSO INTENSIVO 
(30 aulas / 22,5 horas por semana, 1 aula = 45 minutos) 
Se você deseja aprender intensamente o idioma com o objetivo de obter 
maior fluência e precisão de forma mais rápida, então este curso é a opção 
ideal.

CURSO SUPER-INTENSIVO 
(40 aulas / 30 horas por semana, 1 aula = 45 minutos) 
Este é o curso ideal para estudantes que realmente querem desafiar-
se academicamente. Os estudantes fazem 8 aulas por dia, de segunda a 
sexta-feira. Este curso é especialmente recomendado para estudantes uni-
versitários. 

CURSO DE IDIOMA PARA NEGÓCIOS
(30 aulas / 22,5 horas por semana, 1 aula = 45 minutos)
Este curso é ideal para estudantes e profissionais que precisam usar o idi-
oma estrangeiro no mundo dos negócios. O curso combina 4 aulas diárias 
do Curso Standard com 2 aulas específicas de tópicos de negócios.

AULAS INDIVIDUAIS
Aulas Individuais são a maneira mais rápida e intensiva para aprender o idi-
oma ou aperfeiçoar os seus conhecimentos linguísticos. O formato das aulas 
é totalmente adaptado às suas necessidades e objetivos. O horário das aulas 
é flexível, dando a você a oportunidade de reservar simultaneamente outro 
tipo de curso.

ACADÊMICO GERAL / PREPARATÓRIO PARA EXAME
(20 aulas / 15 horas por semana ou 30 aulas / 22,5 horas por semana, 1 aula 
= 45 minutos)
Para mais informações sobre os cursos Acadêmico Geral e Preparatório para 
Exame, por favor consulte a página 8.

Você está procurando um programa de estudos de curta ou longa duração? 
Você deseja fazer uma viagem de intercâmbio combinando férias e estu-
dos, ou quer aperfeiçoar os seus conhecimentos de idiomas por motivos 
profissionais? Conosco, você pode escolher o curso perfeito entre uma 
vasta gama de cursos. Um período de intercâmbio no exterior e um cer-
tificado de idioma são uma grande aquisição  para o seu currículo, uma 
vez que as pessoas que passam um período no exterior tendem a ter uma 
mente mais aberta e uma melhor consciência intercultural.

GARANTIA DE QUALIDADE

O segredo para o sucesso da Sprachcaffe é que não importa o quanto 
nós crescemos enquanto organização: nós nunca perdemos de vista os 
princípios nos quais a Sprachcaffe foi fundada. Com escolas localizadas em 
alguns dos melhores destinos do mundo e uma equipe internacional dedi-
cada, nós nos empenhamos para oferecer um serviço de alta qualidade.



Prof. Dr. Jürgen BenekeUniversity of HildesheimGermany

Sprachcaffe Languages PLUS
Learning with all your senses!Many people who would like to learn a language believe - because of their experiences 

at school - that learning and having fun are mutually  exclusive. 
Some   be lieve, in a sense, that you have to suffer, otherwise you will not get the results 

that you would like to achieve. They are reminded of what learning grammar and 

vocabulary was like in the past. Even those experiences reinforce that  learning 

a language inevitably involves a degree of pain and effort. 
Have your own experiences of learning made you afraid of failure, afraid of the teacher, 

worried about making mistakes or making a fool of  yourself?At Sprachcaffe Languages PLUS you will experience a different way of learning. 

You will have fun and achieve success without losing sight of your serious goals. 

You will study in a relaxed way, one which is conducive to learning and communicating 

without fear of making mistakes, literally like having a discussion in a “caffé linguistico”. 

And this is where the name of the Sprachcaffe  institute, which is a play on words, comes 

in. ’Sprach’ implies language and communication and ’caffé’ refers to 

the atmosphere we aim to create in the  classroom.Sprachcaffe Languages PLUS only teaches a language in a country in which it is 

spoken. That makes the country, city, and its people an important part of the concept. 

 Learning with all the senses makes all the difference!As a result of all my visits to Sprachcaffe Languages PLUS schools, I have come to 

the conclusion that all the above mentioned features and qualities are in evidence.

Prof. Dr. Jürgen Beneke

Professor Jürgen Beneke, PhD, teaches Applied  Linguistics at the Uni versity of Hildesheim 

 (Germany). His research interests are languages for professional purposes, foreign language 

didactics and inter-cultural  communication. He has been an adviser to many European 

companies and the Federal  Government.

N Í V E I S  D O S   C U R S O S
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INTERMEDIÁRIO: Você é capaz de lidar espontaneamente com situações de todos os tipos, es-
crever cartas e ler artigos de jornal simples.

SUPER AVANÇADO: Você se comunica com confiança. Porém, às vezes não possui o vocabulário 
necessário em áreas específicas. Você é capaz de se expressar e manter a sua opinão com grande fluên-
cia e precisão.p

AVANÇADO: Você atingiu um bom nível de competência e é capaz de lidar com as nuances do idi-
oma. É capaz de discutir temas do dia-a-dia e manter uma conversação.

INTERMEDIÁRIO AVANÇADO: Você tem uma boa compreensão de textos não especializados e 
um conhecimento muito bom das construções gramaticais.

AAACACACACACAAACACACAACACACCCACAACACCACAACCCCACAACACAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADÊDÊDÊDÊDÊDÊÊÊDÊDÊDÊDDDÊDÊÊÊDDÊÊÊÊMIMMMMIMMMMMMMMM COC :::: se Após ó ter adquirido um comando perfeito da grr ááamáticticttica ea e do vocabcabuláláuláriorio, vvv êcêocêocêocêocêoc ppppopopoooppop ded
comcoocoommmmuniunininiunun carcarc  praticammmmenteen e como um nativo.

ELEMENTAR: Você é capaz de falar sobre atividades do dia-a-dia e usar estruturas gramaticais bási-
cas. Você pode entender mensagens e instruções simples.

No primeiro dia de aula, você fará um teste de gramática e vocabulário no 
idioma escolhido. Isto permitirá que seja direcionado para uma sala com 
estudantes com o mesmo nível de idioma. A tabela abaixo irá ajudá-lo a 
determinar a duração mais apropriada para que atinja seus objetivos. Por 
favor, note 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, idade e con-
tato prévio com o 
idioma, entre outros 
fatores.
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CAMINHO PARA O SUCESSO: ANÁLISE DE SEU NÍVEL DE IDIOMA

BÁBÁBÁBÁÁSISISISICCCCO:O:O:O: MesM mo queq vvovovovvocêcêcêcê comcomcomcomeceeceecee cocococomomommo umumm um iniiniininiciaciaciantenteeentente ababsolollosolo utoutoutoutoutoto,, ccccc,, c, onononnnoooonooonnoscoscocoscosscoss vovvovovovvvovoocê cêcêcêêcê cêcêcêêcê raprapraprapraprapidaidaaidd mmenmenmennmenntete te ttette sesse eess farfarfa á 
entender em situações diddididiiiáriáriáriáár assasss dedede dde conocononververversaçsaçsaççãoão.ãoãão

q



P R E P A R A T Ó R I O  P A R A  U N I V E R S I D A D E

   ESTUDANDO NO REINO UNIDO

Taxa de colocação: 200 £ -  dispensada em reservas superiores a 24 semanas
Universidades recomendadas: Queen Mary College University of London, 
University of Kent, University of Sussex, University of Brighton,  University 
of Manchester, University of Central Lancashire, Edinburgh University

ESTUDANDO NA ALEMANHA

Taxa de colocação: 240 €  - dispensada em reservas superiores a 24 semanas 
Universidades recomendadas: Johann Wolfgang Goethe-University 
Frankfurt am Main, Darmstadt University of Technology, Kaiserslautern 
University of Technology, University of Karlsruhe, University of Bochum, 
University of Applied Sciences Jena

ESTUDANDO NOS ESTADOS UNIDOS / CANADÁ

Taxa de colocação: $ 300 -  dispensada em reservas superiores a 24 semanas 
Universidades recomendadas: 
EUA: Canadá:
Manhattan Institute of Management  Laurentian University
Seattle Central Community College MTI Community College
University of Riverside University of Regina
University of South Florida etc. Royal Roads University etc.

REQUERIMENTOS PARA ACEITAÇÃO
Na Sprachcaffe, você alcançará o nível de idioma e o grau exıgıdo para poder 
entrar na universidade de sua escolha. 
Para se candıdatar é necessário ter:
• Nível elementar ou intermediário do idioma falado na universidade;
• Todas as qualificações acadêmicas requeridas pela universidade para o curso 
de sua escolha.

Os requisitos da universidade variam de acordo com o país e a instituição: 
candidatos a cursos de graduação devem ter ensino médio completo, en-
quanto que estudantes interessados em pós-graduação normalmente pre-
cisam ter um bom diploma universitário. Muitos cursos ou universidades têm 
também regras específicas de entrada. Os estudantes precisam atingir o nível 
de linguagem para o ensino superior: 
Para cursos na Alemanha, os alunos precisam ser aprovados no DSH ou Test-
DAF. No Reino Unido, América do Norte e Malta, as universidades normal-
mente exigem uma pontuação do IELTS (ou o equivalente TOEFL) de 6.0 para 
cursos de graduação e 6.5 – 7.0 para cursos de pós-graduação. Para cursos téc-
nicos é exigida pontuação entre 4.5 e 5.5 do IELTS (ou o equivalente TOEFL). 
Nossos cursos preparatórios o ajudarão a alcançar a qualificação necessária. 
Os estudantes que se matricularem em nosso programa com conhecimento e 
fluência intermediários poderão normalmente alcançar o nível requerido em 
24 semanas.

Média de custos:  Estudante europeu e não-europeu: Propina semestral: 500 €

Taxa de matrícula por semestre em torno de 250 € (incl. transporte público e outras 

taxas de serviço da escola. O valor varia de acordo com o semestre.)

Média de custos: em média entre $ 9000-19000 por ano académico.

Preparação para os Programas Anuais de Financiamento Universitário
Média de Custos: Alunos europeus: 3400 £, Não-Europeu: 11 500 £

Média de custos:  Estudante europeu e não-europeu : 700 - 3700 € por ano.

ESTUDANDO NA ESPANHA

Taxa de colocação: 240 € - dispensada em reservas superiores a 24 semanas
Universidade recomendada: University of Alcalá, Universidad Politécnica de 
Madrid

ESTUDANDO NA FRANÇA

Taxa de colocação: 240 €  - dispensada em reservas superiores a 24 semanas
Universidade recomendada: University Nice Sophia-Antipolis

Média de custos: Estudante europeu e não-europeu: cerca de 400 € por ano.

Média de custos: 
Cursos Técnicos:  Estudantes europeus e não-europeus: 5200 € por ano
Cursos de Graduação: Estudante europeu: grátis , não-europeu: 7500 € - 9600 €/ano

6

ESTUDANDO EM MALTA

Taxa de colocação: 240 €  - dispensada em reservas superiores a 24 semanas
Universidade recomendada: University of Malta



  

 

Nós cuidamos dos detalhes!

Uma vez aprovado no curso escolhido, a Sprachcaffe Language PLUS 
irá ajudar você a organizar sua hospedagem, transporte do e para o 
aeroporto, documentos para solicitar o visto e seguros necessários.

Reserve seu programa 
na Sprachcaffe Languages PLUS

Nossos consultores irão aconselhar você a respeito do destino, uni-
versidade e curso mais adequado para a sua área de especialização, 

objetivos e requisitos, e irão ajudá-lo em cada passo para o processo de 
colocação.

Viajar

Nós vamos buscá-lo no aeroporto, para ter certeza que você terá uma 
chegada tranquila e um início de programa perfeito.

Participe de nossos programas de idiomas 
preparatórios para a universidade

Nós iremos preparar você para o seu teste de proficiência do idioma, 
para que alcance as qualificações exigidas para o grau que pretende. 
Durante o seu curso, você também terá reuniões regularmente com 

nossos consultores de colocação, que irão apoiá-lo com todos os pre-
parativos para a sua vida enquanto estudante universitário. 

Inscreva-se e obtenha a 
nota necessária no Teste de Proficiência

Com o exame certo e a nota requerida, você irá obter o requisito que 
faltava para a aceitação na universidade.

Faça seu curso técnico, graduação ou pós-graduação!

TÉCNICO

IELTS / CAMBRIDGE / TOEFL

NOSSO CAMINHO PARA O SEU SUCESSO!

GRADUAÇÃO

TEST DAF / DSH

DELE

DELF / DALF

PÓS-GRADUAÇÃO

P R E P A R A T Ó R I O  P A R A  U N I V E R S I D A D E

    EUA    E

    ESPANHA    E     ALEMANHA A

    MALTA    M

    FRANÇA    FR

    CANADÁ  C     UK U



P E R Í O D O S  A C A D Ê M I C O S   &  E X A M E S

* Datas dos próximos exames. Taxas de inscrição não estão incluídas no preço do curso. Os cursos oferecidos estão sujeitos a disponibilidade.

DELE Diplomas de Español Como Len-

gua  Extranjera: são reconhecidos pelo 

Ministério da Educação da Espanha e 

oferecem certificados oficiais de níveis 

de domínio do idioma espanhol. Há 

três níveis: “Certificado Inicial”; “Diploma 

Básico” e “Diploma Superior”. 

TestDAF/DSH: Teste de idioma para 

estudantes que planejam estudar na 

Alemanha ou precisam reconhecer 

seus conhecimentos linguísticos. Os 

resultados se referem a três níveis, 

de B2 até C1, segundo o Quadro Eu-

ropeu Comum de Referência.

EXAMES DE ALEMÃO: TestDAF EM FRANKFURT, DÜSSELDORF

EXAME DE ESPANHOL: DELE EM MADRI, MÁLAGA, BARCELONA

Boas qualificações são cada vez mais importantes e o domínio de idiomas 

é uma vantagem incontestável na hora de conquistar futuros empregos. 

Escolha estudar em uma de nossas escolas Sprachcaffe , espalhadas pelo 

mundo, durante 3, 6, 9 ou até mesmo 12 meses! Nós temos bastante ex-

periência em preparar nossos alunos para os exames mais importantes, 

monitorando seu desenvolvimento durante o curso e fornecendo uma 

avaliação personalizada regular do seu progresso. As taxas de Exame não 

estão incluídas no preço do curso.

CILS Certificato di Italiano come Lingua 

Seconda: é o exame oficial para o nível 

intermediário-avançado de italiano. É 

aprovado pelo governo Italiano e per-

mite aos estudantes estudar em uma 

universidade italiana.

EXAMES DE ITALIANO: CILS EM FLORENÇA, ROMA

DELE   Preço do curso* € 800
+ Taxa de matrícula

Duração: 8 semanas
Data de Início Data do Exame*

31  Mar14 23 Mai 14

30 Jun 14 22 Ago 14

29 Set 14 21 Nov 14

 EXAMES DE FRANCÊS: DELF EM NICE, PARIS

DELF Diplôme d’études en Langue 

Française é o único exame oficial 

reconhecido pelo Ministério da Edu-

cação da França. O sistema modu-

lar, baseado em unidades, permite a 

melhor avaliação dos conhecimen-

tos linguísticos do candidato.

DELF   Preço do curso* € 1440
+ Taxa de matricula

Duração: 12 semanas

Data de Início Data do Exame*

06 Jan 14 12-14 Mar 14

10 Mar 14 26-28 Mai 14

07 Abr 14 25-27 Jun 14

25 Ago 14 11-13 Nov 14

22 Set 14 10-12 Dez 14

TestDAF/DSH   Preço do curso* € 1200
+ Taxa de matrícula

Duração: 12 semanas

Data de Início Data do Exame*

03 Fev 14 24 Abr 14 (DAF)

24 Mar 14 11 Jun 14 (DAF)

28 Abr 14 15 Jul 14 (DAF)

23 Jun 14 11 Set 14 (DAF)

25 Ago 14 13 Nov 14 (DAF)

Os exames Cambridge ESOL são 

reconhecidos por instituições de 

ensino e empresas como prova de 

conhecimentos linguísticos quali-

ficados em todo o mundo.

Cambridge: Primeiro Certificado de 

Inglês e Certificado de Inglês Avan-

çado 

O IELTS (International English Lan-

guage Testing System) testa a pro-

ficiência de inglês em todo o mundo. 

TOEFL: Amplamente utilizado como 

requerimento de entrada na univer-

sidade, este teste é reconhecido por 

mais de 7.500 universidades. Alta-

mente acadêmico, muitas universi-

dades preferem o certificado TOEFL 

para selecionar os seus candidatos.

EXAMES DE INGLÊS: MALTA, BRIGHTON, LONDRES , EUA , CANADÁ

FCE, CAE: Malta, Brighton, Londres, Nova York
Preço do  curso* por  € 1000 / £ 800  /  $ 3600
+ Taxa de matricula do curso

Duração: 10/12 semanas, máx de estudantes: 
Malta 10, Brighton 12, Londres 15, Nova Iorque 14

Data de Início Data do Exame* Local do Exame

06 Jan 14 07-15 Mar 14 BRI, LON, Malta

17 Mar 14 05-07 Jun 14 all
15 Set 14 02-06 Dez 14 Malta, BRI
22 Set 14 06-13 Dez 14 LON, Nova York

IELTS  em Londres: Preço * £ 960 + Taxa de 
matrícula do curso

Duração: 12 semanas, máx. de 15 estudantes

Datas de Início Data do Exame*

Disponível em média a cada 4 semanas   

TOEFL NOS EUA/CANADÁ
Preço do Curso* $ 2880 / $ 2640 
+ Taxa de matrícula do curso

Duração: 12 semanas 

Data de Início Data do Exame*

Disponível todas as semanas 

CILS   Preço do curso* € 800
+ Taxa de matrícula do curso

Duração: 8 semanas

Data de Início Data do Exame*

14 Abr 14 05 Jun 14

13 Out 14 04 Dez 14
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Compartilhar um apartamento com outros estudantes internacionais en-

coraja você a falar o novo idioma. Os apartamentos, totalmente equipados , 

estão mobiliados no estilo típico do respectivo país. Estão disponíveis quar-

tos individuais ou duplos.

APARTAMENTOS STANDARD: São ideais para viajantes que não querem 

gastar muito. Os apartamentos com cozinha e banheiro equipados, locali-

zam-se por vezes no campus ou próximos à escola. Em alguns locais, você 

também pode reservar o café-da-manhã, meia-pensão ou pensão com-

pleta.

APARTAMENTOS CONFORTS: oferecem melhor localização, tamanho, 

decoração e mobília. O serviço de limpeza é frequente, normalmente 

duas vezes por semana. Em algumas localizações, você pode também 

reservar o café-da-manhã, meia-pensão ou pensão completa.

SPRACHCAFFE - APARTAMENTOS

Procurando mais privacidade? Você tem a opção de se hospedar em um es-

túdio, com banheiro e cozinha. Um apartamento só para você com cozinha e 

banheiro privativos. Café-da-manhã, meia-pensão ou pensão completa estão 

disponíveis em algumas localizações por um pequeno custo adicional.

SPRACHCAFFE - ESTÚDIO / APARTHOTEL

APROVEITE NOSSAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Na Sprachcaffe Languages Plus, você estará sempre aprendendo, mesmo 

quando estiver aproveitando o seu tempo livre, pois nós sabemos que nos-

sos alunos buscam algo mais do que apenas um excelente curso de idioma! 

Desta maneira, quando suas aulas tiverem terminado, não esqueça de con-

sultar o quadro de atividades organizadas. Mesmo se você estiver visitando 

os pontos turísticos do país, fazendo aulas de dança ou curtindo a fabulosa 

vida noturna, você estará sempre praticando os conhecimentos do idioma! 

Não importa aonde você for: nossa equipe irá assegurar que você aproveite 

o melhor do país escolhido.    

Uma grande variedade de atividades extracurriculares como visitas cult-

urais, esportes, festas, jantares, discotecas, clubes, jogos e excursões está 

disponível. Isto permitirá que você aproveite o estilo de vida típico do país, 

seus costumes e sua cultura. 

Algumas atividades não estão incluídas no preço e poderão ser reservadas 

e pagas no destino. Custo aproximado: 5 - 50 €/ por atividade.

Se você se interessa não só em aprender o idioma mas também em conhecer 

o estilo de vida, hábitos e costumes do país de destino, uma Casa de Família 

é a perfeita escolha. Uma variedade de casas de família está disponível, in-

cluindo famílias com ou sem filhos, bem como pessoas que moram sozinhas.  

SPRACHCAFFE - CASA DE FAMÍLIA

Se deseja estar um pouco mais distante de suas aulas após a escola e ter 

um pouco mais de tempo para si mesmo, a hospedagem em hotel é a es-

colha certa para você. Você pode escolher entre vários tipos. Para reservas 

de hospedagem em hotel, os quartos duplos estão somente disponíveis 

para estudantes que viajem juntos.

SPRACHCAFFE - HOTEL

Na Sprachcaffe Languages PLUS sabemos que uma boa hospedagem é um 

componente essencial para qualquer estadia agradável. Estamos conscien-

tes de que nossos hóspedes passam geralmente a maioria do tempo de 

suas férias conosco. Por estas razões, é importante não somente proporcio-

nar a você modernas salas de aulas, livros e computadores, mas também 

oferecer um lugar agradável e confortável para se alojar.

Muitas de nossas escolas oferecem a opção de hospedagem em residência 

estudantil. Os estudantes vivem e estudam no mesmo local, como uma 

“grande família”. Dependendo do destino, você pode escolher entre a 

hospedagem standard ou confort, quartos individuais ou duplos. Café-da-

manhã, meia-pensão ou pensão completa estão disponíveis em algumas 

localizações, por um custo adicional.

SPRACHCAFFE - RESIDÊNCIA ESTUDANTIL
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POR QUE O PLC?

E S T U D E  E  T R A B A L H E  N O  C A N A D Á
As empresas procuram profissionais com experiência no mer-
cado de trabalho norte-americano e que entendam a cultura 
norte-americana de negócios...
 
As nossas escolas Sprachcaffe Languages Plus no Canadá ajudam 
os estudantes e profissionais de todo o mundo a ganhar experiên-
cia de trabalho educacional em um mercado de trabalho norte-
americano. O Programa Language Coop (LCP), conhecido como 
Programa Estude e Trabalhe, consiste em um período de estudos de 
inglês ou francês associado a um período de trabalho no exterior. 
O trabalho pode ser remunerado ou não-remunerado, e a duração 
mínima para a realização de todo o programa é de 24 semanas.

As nossas escolas Sprachcaffe Languages Plus no Canadá trabal-
ham com muitos parceiros, garantindo uma variedade de estágios 
remunerados e não remunerados específicos em idiomas e estágios 
gerais em idiomas em setores como serviços, turismo, marketing, 
comércio, administração, design, hotelaria e TI. Assim, os estudan-
tes têm inúmeras e excelentes oportunidades à sua escolha!

• Acelere sua carreira;

• Obtenha mais oportunidades no início de carreira;

• Atinja seus objetivos específicos conforme o seu   

 planejamento;

• Acumule experiência no exterior para futuros empregos;

• Aperfeiçoe a fluência do seu inglês / francês no mercado   

 de trabalho norte-americano;

• Construa novas relações no setor;

• Conheça melhor a cultura de negócios norte-americana.

Tipo de Estágio Estágio Especializado em Idioma Estágio Geral em Idioma

Vantagens
Experiência profissional que ajudará você a crescer na sua carreira 
quando você retornar ao seu país.

Experiência de trabalho que permitirá que você pratique seus 
conhecimentos de inglês ou francês no ambiente de trabalho; estes 
cargos podem ser remunerados ou não remunerados.

Tipo de Visto Requerido Visto de Estudante & Visto de Trabalho Visto de Estudantes & Visto de Trabalho

Tipo de Trabalho Profissional Normalmente no setor dos Serviços

Remuneração - Mínimo de $7.50/hora, variando de acordo com o estado

Período de Estudo Mínimo 12 semanas 12 semanas

Período de Estudo Máximo 48 semanas 48 semanas

Período de Trabalho Mínimo 12 semanas 12 semanas

Período de Trabalho Máximo Não pode ser superior a 50% do total do programa de estudos Não pode ser superior a 50% do total do programa de estudos

Taxa de Reserva (Full-Placement) $800 -

Taxa de Reserva (Self-Placement) $500 $500

Consulta de Estudantes:     

Agentes e várias associações recrutam estudantes potenciais e/ou 
estudantes consultam diretamente as escolas.

Análise de Seleção:      

A Sprachcaffe Languages Plus determina se os pré-requisitos 
necessários são atendidos pela candidatura. Nós pedimos que:

a. Os estudantes tenham pelo menos o nível intermediário de inglês ou 
francês. (se os estudantes não possuem este requisito de proficiência, 
terão que estudar em nossas escolas até que o nível requerido seja 
atingido.)

b. Os estudantes tenham experiência profissional e nível de educação 
adequados ao trabalho desejado.

Verificação de nível (se solicitado):    

Nossas escolas podem enviar avaliações escritas ou organizar 
entrevistas telefônicas em inglês ou francês para comprovar as 
habilidades linguísticas dos estudantes. Este é um serviço de cortesia.  

Candidatura à escola:    

Os estudantes ou os agentes representantes requerem candidaturas 
às escolas de sua escolha. Os estudantes devem se inscrever no 
mínimo 3 meses no Curso Intensivo ou no Curso Super-Intensivo de 
Inglês ou Francês. O tempo do estágio deve ser igual ou inferior ao 
tempo de estudo.  

Obtenção de Visto de Estudante para o Canadá:  

Os estudantes requerem o visto de estudante canadense em seu país 
de origem ou enviam o pedido para os Estados Unidos, se já estiverem 
no Canadá com um tipo de visto diferente. 

Estudos:      

Os estudantes completam seus cursos de idiomas em nossas escolas. 
Além das aulas, os estudantes recebem workshops relacionados com 
sua área de trabalho durante os estudos, preparando-se para o seu 
futuro emprego.

Inserção no mercado de trabalho:    A 
Sprachcaffe Languages Plus ajuda os estudantes a encontrar as 
melhores vagas de emprego possíveis.

Comunicação e Acompanhamento: 

A Sprachcaffe Languages PLUS mantém a comunicação com 
estudantes e empresas para garantir o sucesso do curso e da 
experiência profissional. 

Preços gerais

• Taxa de reserva durante o estágio: $800 CAD(full) ou $500(self )

• Taxas da Sprachcaffe Languages PLUS: Curso + Hospedagem

Oi Meu nome é Cícero, sou brasileiro e estudei 
na Sprachcaffe Languages Plus. Com a ajuda da 
Sprachcaffe, atualmente trabalho em uma empresa 
de tecnologia da informação. 

A Sprachcaffe é uma escola muito boa. Eu aprendi 
francês e agora falo muito bem. Os professores 
são excelentes bem como a equipe de apoio da 
Sprachcaffe: muito atenciosos e prestativos. A 
equipe de apoio da Sprachcaffe me ajudou muito 
a encontrar um trabalho. Recebi dicas muito 
importantes, que usei na minha procura por 
trabalho. É uma experiência fantástica, porque hoje 
trabalho na minha área e fazendo o que eu gosto. 

Além disso, eu ponho em prática tudo que aprendi na escola Sprachcaffe.

Estou muito feliz em ter escolhido a Sprachcaffe! 

Nome: Cícero      País: Brasil
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O PROCESSO PARA ESTUDAR E TRABALHAR NO CANA-

DÁ COM O PROGRAMA LANGUAGE COOP


