
Destinos: 

- Alemanha e Suíça

- França

- Canadá / países de língua inglesa

Mais informações: Para obter mais detalhes, 

entrar em contato com a coordenação.

Quando o intercâmbio é uma iniciativa parti-

cular, o Colégio auxilia com o preenchimento 

dos documentos necessários e regulamenta-

ção da vida escolar do aluno.

Intercâmbios Externos

Hospedagem, alimentação e transporte: 

Em casa de uma família voluntária indicada 

pela escola que irá recebê-lo.

Programação: O aluno viverá o dia a dia de 

um estudante local, participando das ativida-

des escolares e da família em que estiver 

hospedado. O estudante deve submeter-se 

às regras da família e da escola local, sendo 

estas soberanas. 

Investimento: 

Taxa de intercâmbio, correspondente ao 

valor de uma mensalidade, garantindo, dessa 

forma, a sua vaga no colégio para quando 

voltar ao Brasil. 

Durante a hospedagem o aluno deve ter 

dinheiro para seus gastos pessoais, como 

roupas, passeios e outros.

Passagem: A compra da passagem é de 

responsabilidade dos pais, ficando a sua 
escolha o trajeto e companhia aérea. 

Alguns destinos: 

Alemanha: Göttenbach Gymnasium,  Idar-

-Oberstein; Albertus-Magnus-Gymnasium, 

Bensberg.

Suíça: escolas parceiras (públicas e privadas)

Escolas suíças em outros países.

Obs: os destinos estão sujeitos à disponibilidade 

das escolas parceiras. 

Hospedagem: Casas de famílias pertencen-

tes à comunidade escolar de onde ocorrerá o 

curso.

Passagem: Uma empresa parceira cuidará da 

compra das passagens. 

Critérios: As vagas estão sujeitas à disponibili-

dade das escolas parceiras.

Investimento: Passagem, curso, hospeda-
gem e gastos pessoais.

Os valores são confirmados apenas no ano da 
viagem. Anualmente acontecem reuniões 
aos pais a fim de fornecer mais detalhes.

Intercâmbio Acadêmico

Duração de 3  semanas a 1 ano.

Experiência internacional de estudos e 

passeio durante o período de férias. O 

programa é voltado aos alunos que desejam 

desenvolver suas habilidades nos idiomas: 

alemão, francês ou inglês. 

Programação: Aulas do curso de línguas e 

passeios para conhecer um pouco da história 

e cultura local

O programa destina-se aos alunos do 9º Ano à 

2ª Série do Ensino médio. 

Pleasant journey!

Bon voyage!Buon viaggio!

Gute Reise!

Boa viagem!

Intercâmbio de Estudos e Férias

Duração de 3  semanas.

Imersão cultural completa, na qual o estu-

dante viverá junto à uma família e atenderá 

às atividades escolares no país de destino. A 

experiência imersiva intensifica o aprendiza-

do da língua, da cultura local e das competên-

cias individuais do intercambista.


