
 

 
 
 

                                                 Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2020 
 
 
Prezados Pais e Alunos,  
  

Temos a alegria em informar que no ano de 2020 completa 14 anos que alunos 
da Rede Educacional Adventista Brasileira tem a oportunidade de participar do 
Intercâmbio Internacional Cultural e Linguístico promovido pela Instituição. Neste 
período, cerca de 11 mil alunos alcançaram o almejado sonho de participar deste 
programa. 

 

Para o ano de 2020, o programa contemplará a ida a três países (Itália, Inglaterra 
e França). Serão 11 (onze) dias em uma de nossas Instituições Adventistas nos 
arredores de Londres, onde terão aulas de Inglês com professores nativos, no período 
da manhã e/ou tarde, passeios culturais na cidade (visita ao Big Ben, London Eye, 
Buckingham Palace, museus, parque de diversão, entre outros), atividades recreativas 
e a possibilidade de conhecer outras culturas e pessoas. 

 

 Também passarão 2 (dois) dias em Paris, visitando os principais pontos culturais 
desta grande metrópole do mundo, e ainda ficarão 2 (dois) dias em Roma, onde terão a 
oportunidade de ter uma aula intensiva com um especialista em história e cultura romana, 
visitando os pontos turísticos. 
 

Estamos oferecendo um programa de 15 dias de imersão total nos três países 
que visitaremos. 

 

O programa inclui: 
✓ Hospedagem e 3 refeições diárias na Inglaterra 
✓ Seguro pessoal completo 
✓ Enfermeira disponível 24h  
✓ Aulas de Inglês de manhã e/ou a tarde 
✓ 60h de imersão linguística acadêmica (dentro e fora da sala de aula) 
✓ Certificado de Curso de Inglês reconhecido no Brasil 
✓ Passeios culturais e para compras em Londres 
✓ Passeios Recreativos na Inglaterra 
✓ 2 dias em Paris (café da manhã incluso)  
✓ 2 dias em Roma (café da manhã incluso) 

 

Passeios culturais à Torre Eiffel, Museu do Louvre, Arco do Triunfo, Champs-Elysees, Castelo 
de Windsor, Big Ben, London Eye, Museu Madame Tussauds, Museu Britânico, Passeio de 
Barco pelo Rio Thames, Oxford Street, Thorpe Park, Basílica de São Pedro, Pantheon, Forum 
Romano, Piazza Navona. 
 

        A data prevista para o evento é de 31 de maio a 15 de junho de 2020. Inscreva-
se já, vagas limitadas. Para maiores detalhes, convidamos os senhores a participar da 
reunião de apresentação do projeto. Os alunos que têm interesse poderão vir junto com 
seus pais e/ou responsáveis para receberem informações de valores e roteiro. A reunião 
será no dia 05 de março, quinta-feira, às 19h no Colégio Adventista Marechal Rondon, 
Rua Mali, 255. 
 

As inscrições estarão abertas logo após a reunião. 
 
       Grato, 
       Direção Escolar 
 


