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A OPORTUNIDADE QUE VOCÊ
ESPERAVA CHEGOU!

Você gostaria que seu/sua filho/a aprendesse

inglês estudando num país de língua inglesa, ao

mesmo tempo fazer uma imersão no estudo do

idioma e na cultura local e ampliar sua visão de

mundo?

 

Então esta é uma oportunidade única, para seu

filho(a) realizar este sonho. O Intercambio

Adventista preparou uma viagem que o

possibilitará estudar inglês dentro de uma

reconhecida instituição educacional inglesa,

fazendo uma imersão no idioma e na cultura,

potencializando ainda mais o aprendizado do

Idioma.

 

Ele(a) vai participar também de passeios

culturais, conhecer o charme de Paris, a cidade

das luzes, visitar marcos históricos como a Torre

Eiffel, o Rio Sena, Museu do Louvre e tantos

outros admirados por todo o mundo.
Também irá conhecer Londres, com suas

famosas cabines telefônicas, o Big Ben e outros

destinos dignos de cartões-postais, como a ponte

Tower Bridge, que fica às margens do rio

Tâmisa; o Palácio de Buckingham; a Abadia de

Westminster, Museu Britânico, London Eye,

Museu de Cera e o Parlamento Britânico.

 

Além da encantadora Paris e Londres, o/a

estudante também conhecerá Atenas, a capital

da Grécia Antiga, um império e civilização

poderoso, ainda caracterizada por monumentos

que remontam o séc. V a.c. O estudante

conhecerá marcos da história antiga como o

Templo de Zeus, Acrópole e o Museu da

Acrópole, um museu de relíquias que foi

construído sobre ruínas da antiga Atenas

romana e bizantina e é possível ver parte dessas

ruínas através de pisos de vidro transparente.

 

Você está gostando? Já consegue imaginá-lo(a)

na Europa estudando e aproveitando todas estas

oportunidades? Essa é sua chance..

PROGRAMA
Serão 15  dias de imersão em três países da

Europa, com o intuito de abranger eixos

distintos: por um lado, linguístico e acadêmico,

através da proposta desenvolvida em uma

escola de nível internacional na Inglaterra, por

outro lado, crescimento cultural a partir da

prática em diferentes roteiros e viagens

desenvolvidos durante o período, em três das

principais capitais do mundo: Atenas, Paris e
Londres.

ACOMODAÇÃO

Ao longo de todo o período de aulas, os alunos

ficarão hospedados nos dormitórios masculinos

e femininos de um Internato Adventista na

Inglaterra, em quarto para dois a cinco alunos.

Durante o período cultural em Atenas e Paris, a

hospedagem será em hotel de 3 estrelas em

quartos divididos com alunos da mesma faixa

etária e mesmo sexo. 

TRANSPORTE

Todo o traslado terrestre na Europa está

incluso no valor apresentado neste descritivo,

desde a chegada no aeroporto da Europa até o

embarque de volta para o Brasil. O mesmo

poderá ser feito em ônibus ou trem.

ALIMENTAÇÃO

Durante o período de aulas na Inglaterra, todas

as refeições estão inclusas no pacote e serão

realizadas no refeitório do Colégio. Em dias de

atividades externas os alunos receberão uma

refeição de viagem ou dinheiro para comprar a

refeição nos locais de passeio.

 

Durante o período de Paris e Atenas, o café da

manhã está incluso no hotel, porém as demais

refeições não estão inclusas. Sugerimos que o

aluno leve 130 euros para custear a alimentação

durante o roteiro cultural nestas duas cidades.



Obrigatório e Incluso. Cobertura: ARM Seguros

para Emergências Médicas.

PROJETO PEDAGÓGICO

O projeto pedagógico está baseado na estrutura

da Abordagem Comunicativa, organizada pelo

linguista Widdwson. Assim, entende-se que o

ensino de língua efetivo está sustentado pela

colocação social dos termos em um contexto real

de conversação. Sendo assim, nosso projeto

pedagógico está estruturado em três momentos:

o Ensino Teórico, as Atividades Práticas e o

Roteiro Cultural, distintos com relação à

natureza da interação desenvolvida com a

linguagem.

 

Primeiramente, os alunos serão divididos em

turmas a partir de um Teste de Nivelamento,

cujo intuito é verificar a proficiência geral do

aluno. Assim, durante o período de Ensino

Teórico, o professor poderá adequar o ensino da

Gramática da Língua Formal para as

necessidades de cada turma.

 

Para reafirmar o conhecimento apreendido

formalmente, as Atividades Práticas, realizadas

na sua maior parte em ambientes externos ao

escolar, reforçam o ensino teórico feito em sala.

São esses os momentos de maior contato

primário com o idioma e de produção de

enunciados, pois o aluno será exposto a situações

cotidianas do mesmo modo que os falantes

nativos.

 

No entanto, a Abordagem Comunicativa não

entende que a proficiência será alcançada

simplesmente com os reforços das capacidades

de construções linguísticas formais. Assim, o

Intercâmbio Adventista possibilita a

compreensão e imersão na cultura britânica e

européia, durante o Roteiro Cultural. Ressalta-se

que se trata de um curso rápido e intensivo, logo

a dedicação do aluno influencia diretamente o

desenvolvimento linguístico que será atingido.

O PROGRAMA CONTEMPLA DOIS
TIPOS DE ATRAÇÕES:

ATRAÇÕES INTERNAS

ATRAÇÕES EXTERNAS

Thorpe Park;

Madame Tussauds (museu de cera);

Passeio de barco ao longo do Rio Thames;

Museu Britânico;

Centro de compras;

London Eye.

Museu do Louvre;

Torre Eiffel (sujeito a condições climáticas);

Acrópole;

Museu da Acrópole;

Templo de Zeus.

O aluno vai conhecer as dependências internas e o

ingresso está incluso: 

INGLATERRA

PARIS

ATENAS

Big Ben;

Castelo de Windsor;

Palácio de Buckingham;

Tower Bridge;

Trafalgar Square.

Champs-Elysées;

Arco do Triunfo.

Estadio Panatenaico;

Aeropago;

O aluno conhece somente a parte externa dos

seguintes lugares: 

INGLATERRA

PARIS

ATENAS

SEGURO SAÚDE



VALORES

PARTE TERRESTRE
£ 1.490,00 Libras (ver formas de pagamento na
ficha de inscrição, pág. 6)

A passagem aérea de ida e volta será paga

separadamente da parte terrestre. A compra da

passagem aérea ocorre em média de 90 à 30 dias

antes do embarque; aguarde o comunicado que

será enviado pela escola e/ou para o e-mail de

cadastro, sobre como comprar e emitir o bilhete

aéreo. O bilhete será enviado em até 7 antes da

viagem.

OBS.: NÃO é necessário Visto de entrada na

Europa para Brasileiros.

PASSAGEM AÉREA

O aluno que tem interesse em participar do

programa deve preencher a ficha de inscrição

(pag. 6) e pagar uma taxa de matrícula no valor de

R$ 300,00 reais.

O pagamento deve ser feito por meio de depósito

bancário na conta abaixo:

BENEFICIÁRIO: Instituto Adventista Ensino 

CONTA: C/C 21100-1

AGÊNCIA: 3368

BANCO: Bradesco

CNPJ: 43.586.056/0023-98

Só será aceita a ficha de inscrição que vier

juntamente com a cópia do comprovante de

pagamento da taxa de matrícula, não sendo

reembolsável.

Somente o pagamento da taxa de matrícula não

garante a vaga do aluno. O que garante a vaga é o

pagamento da taxa de matrícula mais a efetivação

da forma de pagamento da parte terrestre.

TAXA DE MATRÍCULA
1° Preencher a ficha de inscrição

2° Efetuar o pagamento da taxa de matrícula na

conta citada.

3° Entregar, à diretoria da escola/colégio, a

ficha de inscrição juntamente com cópia do

comprovante de pagamento da taxa de

matrícula, cópia do RG ou certidão de

nascimento.

OS 10 PASSOS ATÉ O EMBARQUE

4° Aguardar contato da Equipe do Intercâmbio

Adventista para acertar as formas de

pagamento da parte terrestre.

5° Efetuar o pagamento da parte terrestre

conforme combinado e assinar o contrato.

6º Providenciar documentos necessários para a

viagem: RG e Passaporte. Enviar uma cópia das

páginas 2 e 3 do passaporte até 60 dias antes do

embarque.

7°Aguardar comunicado da Equipe do

Intercâmbio Adventista, com orientações sobre

como comprar a passagem aérea. Juntamente

com esse contato será passada a lista final de

documentação que precisam providenciar para

o embarque.

8° Efetuar o pagamento da parte aérea.

9° Aguardar o envio do bilhete aéreo (7 dias

antes do embarque).

10° E agora o último passo, fazer as malas!

U$890,00 dólares à vista, somente no boleto +
taxas de embarque. 
5x U$ 187,80 dólares no cartão de crédito +
taxas de embarque.
12x U$ 87,70 dólares no cartão de crédito +
taxas de embarque.

$ 939,00 Dólares + taxas de embarque.
 Formas de pagamento:



MODELO DE CRONOGRAMA
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Ficha de Inscrição

(Assinale a opção desejada)

ATENAS, PARIS & LONDRES
INTERCÂMBIO ADVENTISTA

AP 2020
PROJETO DE INTERCÂMBIO LINGUÍSTICO E CULTURAL

Escola/Colégio Adventista:     Data da viagem:______/______/_____
Anexar cópia do RG e PASSAPORTE

DADOS DO(A) ALUNO(A): É de extrema importância que todos os dados sejam preenchidos.

Nome Completo:______________________________________________________________________________________

Data de Nascimento:______________________  Sexo:    [         ]  Masculino        [        ]   Feminino        Idade: ___________

R.G.:_________________________________________CPF:__________________________________________________

DADOS DO PAI: É de extrema importância que todos os dados sejam preenchidos.

Nome Completo:______________________________________________________________________________________

Contato: ______________________________________ E-mail:________________________________________________

DADOS DA MÃE: É de extrema importância que todos os dados sejam preenchidos.

Nome Completo:______________________________________________________________________________________

Contato: ______________________________________ E-mail:________________________________________________

DADOS DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO: É de extrema importância que todos os dados sejam preenchidos.

Nome Completo:______________________________________________________________________________________

Data de Nascimento: ______________________________________ E-mail:______________________________________

RG:_____________________________________________ CPF:______________________________________________

Endereço:___________________________________________________________________________________________

Complemento:___________________________________________CEP:_______________Bairro:____________________ 

Cidade:_____________________________________________Estado (UF):______________________________________

Telefone fixo:______________________Celular #1:_______________________Celular #2:__________________________

E-mail #1: __________________________________________________________________________________________

E-mail #2: __________________________________________________________________________________________

FORMAS DE PAGAMENTO DA PARTE TERRESTRE

Concordo com a forma de pagamento para o programa de Intercâmbio Adventista e com as cláusulas do
contrato e desejo inscrever o/a aluno/a no projeto que ocorrerá em 2020 nessa instituição.

DADOS DO CARTÃO DE CRÉDITO
Número do cartão:___________________________________________
Validade:_______________Código de Segurança:_________________
Nome como está no cartão:____________________________________
[    ] Visa   [   ] MasterCard   [   ] Amex  [   ] Diners   [   ] Elo   [   ] Hipercard 

£1.450,00 Libras à vista no boleto

6x £254,00 Libras no cartão de crédito

12x £132,00 Libras no cartão de crédito

18x £88,00 Libras. Sendo 6x no boleto  + 12x no cartão de crédito**

£1.490,00 parcelado no boleto*

*Entrada+parcelas mensais, último boleto para o dia 01/07/2020

** Boletos para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Até o dia  01/07/20  deverá ser passado  1056,00 libras no cartão de crédito, em até 12x.

EFETUE O PAGAMENTO DA TAXA DE MATRÍCULA. 
E AGORA, BASTA ENTREGAR A FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA JUNTAMENTE
COM CÓPIA DO RG DO ALUNO E COM O COMPROVANTE  DE PAGAMENTO DA
MATRÍCULA À DIREÇÃO DA SUA ESCOLA.

Assinatura:

A INCRIÇÃO ESTARÁ CONFIRMADA APÓS A EFETIVAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DA PARTE TERRESTRE.


