
ONDE O IA TE LEVA:

LONDRES

ROMA
PARIS



BEM VINDO AO 
INTERCÂMBIO ADVENTISTA

O IA É UM DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO ADVENTISTA QUE ATUA POR MAIS DE 15
ANOS, E TEM A ALEGRIA DE PROPORCIONAR UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA A GRUPOS
DE ALUNOS DA REDE NO BRASIL. CONOSCO, ALUNOS DA REDE ADVENTISTA DE
ENSINO VIAJAM PARA DIFERENTES CONTINENTES, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DE
INTERCÂMBIO LINGUÍSTICO E CULTURAL.

ESTE DESCRITIVO FAZ PARTE DOS PRIMEIROS PASSOS PARA A REALIZAÇÃO DA

VIAGEM TÃO SONHADA! AO PASSAR PARA AS PRÓXIMAS PÁGINAS VOCÊ TERÁ

TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CRIAR MEMÓRIAS. TÁ NA HORA!

VAMOS DE IA? 





OS ALUNOS VIAJAM PARA DIFERENTES CONTINENTES, PARTICIPANDO DE UM
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO LINGUÍSTICO E CULTURAL, DURANTE O PERÍODO
LETIVO. O ESTUDANTE ESTARÁ MORANDO NA ESCOLA, COMENDO, ESTUDANDO,
PRATICANDO ESPORTE, PARTICIPANDO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO: CORAL,
ORQUESTRA, PROGRAMAÇÕES RELIGIOSAS E SOCIAIS, SAÍDAS PEDAGÓGICAS,
PASSEIOS E MUITO MAIS. PROPORCIONANDO ASSIM, UMA EXPERIÊNCIA
COMPLETA.  QUER SABER MAIS? ENTRE EM CONTATO COM A GENTE 

19 3858-9413
19 99797-0251
ec.intercambio@unasp.edu.br
contato.intercambio@adventistas.org

@intercambioadv

APROVEITANDO A ESTRUTURA DA REDE MUNDIAL QUE SOMOS, O IA MANTÉM
PARCERIAS COM COLÉGIOS ADVENTISTAS DE ENSINO MÉDIO EM OUTROS PAÍSES
COM SISTEMA DE INTERNATO.  

https://api.whatsapp.com/send?phone=5501938589500&text=&source=&data=&app_absent=




Países europeusPaíses europeus
Que tal conhecer 3 países da Europa em uma única viagem? Essa experiência única te espera! Veja os
lugares que visitaremos nas páginas a seguir. França e Inglaterra são dois destinos preferidos de muitos
intercambistas, e claro que você vai viver experiências únicas nestes dois países. Paris, a cidade das
luzes e a histórica Londres te esperam!

SegurançaSegurança  
O IA é um programa totalmente monitorado e executado pela equipe da Educação Adventista, de uma
forma segura e responsável. Além do acompanhamento integral da equipe, você vai receber o kit do
intercambista, que faz parte das medidas de segurança do IA. Você terá também um seguro saúde para
emergências médicas. O mesmo é obrigatório e já está incluso no pacote.
Queremos que toda a sua experiência com o IA seja incrível 😍

Rosetta StoneRosetta Stone
Surpresa! Você que participar da Temporada 2023 vai ganhar uma licença de 12 meses* do melhor
software de ensino de idiomas: o Rosetta Stone! Um bônus incrível, né?!

BORA APRENDER INGLÊS DE UMA FORMA DINÂMICA E COM UMA ABORDAGEM
COMUNICATIVA EM UMA RECONHECIDA INSTITUIÇÃO ADVENTISTA NA INGLATERRA?
APRENDENDO COM PROFESSORES LOCAIS, E AINDA, PARTICIPANDO DE PASSEIOS
CULTURAIS INCRÍVEIS EM ALGUNS DOS LUGARES MAIS FAMOSOS DO MUNDO. E QUE
TAL VOLTAR PARA CASA COM UM CERTIFICADO QUE IRÁ CONTRIBUIR PARA SUA VIDA
ACADÊMICA E PROFISSIONAL? TUDO ISSO, E MUITO MAIS, FAZ PARTE DA
EXPERIÊNCIA ÚNICA DO IA!

Sua casa no IASua casa no IA

Quer comer bem?Quer comer bem?

Newbold CollegeNewbold College

Onde você encontrar colégios da Educação Adventista no mundo, saiba que você faz parte dessa família,
portanto, nossa acomodação principal será nos dormitórios de um dos nossos colégios na Inglaterra. Já
em Paris ficaremos em hotel.

A culinária local faz parte da imersão cultural durante uma viagem, por isso aproveite bem esses
momentos. Durante o período de aulas na Inglaterra, nossas 3 refeições diárias serão no refeitório do
colégio e já estão inclusas na parte terrestre. Em Paris, o café da manhã está incluso e será no hotel. As
outras duas refeições [almoço e jantar] não estão inclusas e sugerimos que você leve em torno de 130
euros para estas 6 refeições em Paris.

O Newbold College of High Education é uma das nossas instituições de ensino mais antiga da Europa,
sendo fundado em 1901. Além dos cursos de graduação, a instituição oferece a opção de internato e, com
isso, alunos de mais de 60 países fazem do Newbold seu lar enquanto estudam.

*Para aqueles que efetivarem a inscrição até dez/2022.



Você vai conhecer o maior e mais famoso símbolo
do Império Romano, onde os conhecidos gladiadores
combatiam. Sabia que levaram somente 8 dias para
construir tudo isso?!

Um dos pontos mais famosos de Roma, inclusive ela
aparece em muitos filmes, de tão linda que é!

FONTE DE TREVI

PRAÇA NAVONA

Foi criado em homenagem ao primeiro rei da Itália
depois da unificação. Tem 135 metros de largura e
70 metros de altura e dentro abriga um museu.

 PONTOS CULTURAIS
QUE VISITAREMOS

COLISEU

PANTEÃO
É a construção romana que menos sofreu com o
tempo, sendo hoje a mais conservada, isso que em
80 d.C foi destruída por um incêndio e depois
reconstruída totalmente em 125 d.C.

BASÍLICA DE SÃO
PEDRO

Acredita que com o fim do império romano o Fórum
foi ficando esquecido até que foi literalmente
enterrado?! Foi só no século XX que as escavações
desenterraram totalmente esta edificação.

MUSEUS VATICANOS

Aquela do famoso teto pintado por Michelangelo. Ir
a Roma e não visitar a Capela Sistina é como ir a
Paris e não conhecer a Torre Eiffel! Ah, e é nela que
acontece a reunião para a escolha de um novo Papa!

QUEM CONHECE O IA VAI A ROMA!
Pensa nas fotos que esses lugares vão render!

ROMA

ATRAÇÕES INTERNAS
Ingressos estão inclusos.

ATRAÇÕES EXTERNAS

FÓRUM ROMANO

CAPELA SISTINA

MONUMENTO
VITTORIO EMANUELE

Os Museus do Vaticano são vários edifícios, 54
galerias com coleções de arte incríveis! É em um dos
edifícios que fica a Capela Sistina.

Essa igreja levou 120 anos para ser construída e é o
edifício mais importante da fé católica, pois é o local
que o Papa oficia as liturgias mais importantes. Deve
ser por isso que lá cabem 200.000 pessoas!

Uma praça linda e famosa, principalmente porque
nela ficam mais 3 fontes romanas.



No maior e mais famoso museu de arte do mundo,
vamos tentar chegar pertinho da Monalisa. 
Já pensou conhecer a musa de Da Vinci? 

PARIS É INCRÍVEL, VOCÊ VAI AMAR!

ARCH OF
TRIUMPH

NOTRE-DAME
CATHEDRAL
Aquela do filme, lembra? Sim, aquela que
pegou fogo.  Mas, ainda assim continua linda,
afinal, foram 182 anos para construir essa
igreja de estilo gótico. 

 PONTOS CULTURAIS
QUE VISITAREMOS

PARIS

ATRAÇÕES INTERNAS

LOUVRE
MUSEUM

Ingressos estão inclusos.

EIFFEL TOWER
Ah, a Torre Eiffel! Já imaginou poder
conhecer a torre por dentro? Você não vai
querer perder!

ATRAÇÕES EXTERNAS

CHAMPS-ÉLYSÉES
Você vai ver como é agradável caminhar
pela avenida mais bonita e conhecida de
Paris e uma das mais famosas do mundo.

BUS TOUR 
Teremos um tempo contemplando Paris e
conhecendo a cidade luz. Não esquece
aquele souvenir, hein? ;)

Napoleão Bonaparte não brincou em
serviço e não economizou quando mandou
construir os arcos em sua homenagem.
Gaste um tempinho olhando os detalhes
esculpidos, são lindos!
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LONDON EYE
Daremos uma volta na famosa roda gigante com 32
enormes cabines de vidro que cabem até 25 pessoas

MADAME TUSSAUDS

BIG BEN
Com certeza você conhece essa famosa torre do relógio
no Palácio de Westminster. Mas, sabia que o Big Ben é o
nome do sino da torre e não do enorme relógio?

 PONTOS CULTURAIS
QUE VISITAREMOS

LONDRES

ATRAÇÕES INTERNAS

ATRAÇÕES EXTERNAS

THORPE PARK

THAMES RIVER

BRITISH MUSEUM
O Louvre é incrível, mas este aqui é o primeiro museu
nacional do mundo e contém peças muito importantes
sobre a história da humanidade. Você vai curtir.

OXFORD STREET
No centro comercial de Londres é onde você terá o maior
tempo de compras de toda a sua viagem.

WINDSOR CASTLE

BUCKINGHAM PALACE

TRAFALGAR SQUARE

TOWER BRIDGE

APESAR DOS DIAS CINZENTOS, LONDRES SE
ILUMINA COM TANTA CULTURA!blessedblessed

GoodGoodGoodTim
es
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Ingressos estão inclusos.

No incrível museu de cera hiper-realista, com certeza
você vai encontrar as figuras de muitas celebridades de
quem você é fã.

Gosta de adrenalina? Que tal um parque de diversão com
a montanha-russa mais rápida do Reino Unido?

Já pensou em passear pelo maior e mais importante rio
da Inglaterra? Pois você vai!

Sempre quis ver de perto um guarda real britânico? Na
residência oficial da Rainha Elizabeth II, é possível.

Este palácio é a residência de verão da Rainha. Alguns
intercambistas já tiveram a chance de vê-la chegar neste
castelo. Será que você vai ter sorte?

Conheça a principal praça de Londres, cheia de história e
um espaço incrível onde se encontra cultura, diversão,
artistas de rua e uma fonte linda, vale até jogar moeda .

É uma ponte ou um castelo? Conheça de pertinho a
famosa ponte/torre basculante construída sobre o rio
Thames.



10 PASSOS PARA IR DE IA10 PASSOS PARA IR DE IA
Pedir à direção escolar o preenchimento do atestado de matrícula; se

inscrever no site de inscrição e preencher a ficha;

Fazer o pagamento da taxa de matrícula;

Aguardar o contato da equipe do IA para definir o pagamento da parte

terrestre;

Efetuar o pagamento da parte terrestre;

Providenciar e organizar documentos obrigatórios solicitados pelo IA;

Aguardar comunicado do IA com orientações para realizar a compra da

passagem aérea;

Efetuar o pagamento da parte aérea; 

Aguardar conferência de documentos obrigatórios pela direção da escola;

Aguardar o envio do bilhete aéreo;

E agora o último passo, fazer as malas!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ATESTADO DE MATRÍCULAATESTADO DE MATRÍCULA
ESCOLAR:ESCOLAR:
O Intercambista deverá imprimir o atestado de matrícula escolar (última página
deste descritivo) e levá-lo à direção da unidade em que está matriculado para ser
assinado pelo(a) diretor(a) e enviado no processo de preenchimento da inscrição
online.

COMO FAZER A INSCRIÇÃO?COMO FAZER A INSCRIÇÃO?
As inscrições são feitas totalmente online. Se você estiver
lendo esse descritivo em meio digital, clique no QR Code ao
lado ou aponte a câmera do seu celular.

https://loja.unasp.br/basie


Newbold College - Inglaterra

vida. Mudou minhas perspectivas de vida. Cadamomento, tudo vale muito a pena! De fato,mudou a minha vida, porque hoje eu vejo a vidade uma maneira diferente e para você que querparticipar, vai! Você não vai se arrepender. Cadacentavo investido vai valer a pena porque é amelhor experiência da vida!

mateusleite Foi a melhor experiência da minha

T A X A  D E  M A T R Í C U L A :

P A R T E  A É R E A :

P A R T E  T E R R E S T R E :

A gente acredita que a experiência única é impagável, mas há investimentos
necessários para viver esse sonho, que são:

MATEUS LEITE – COLÉGIO ADVENTISTA DE CAMPINAS

R$300,00 reais que são pagos no
momento da inscrição via boleto
ou cartão de crédito.

US$ 1.250,00 dólares + taxas de
embarque; Em até 12x sem juros;

1.990,00 libras, em até 12 vezes sem juros de
166 libras no boleto ou cartão de crédito;

2.090,00 libras; no boleto + cartão de crédito
(de 13 a 22 vezes), último boleto com
vencimento para 30 dias antes da viagem.

1.950,00 libras, á vista com desconto.




