
 

 

 

CURSO DE FRANCÊS EM PARIS 

A CIDADE 

Ah, Paris! Chegar a esta magnífica cidade sem sentir uma forte emoção 
batendo no peito é impossível. Poucos são os que conseguem permanecer 
indiferentes à magia da Cidade Luz. 

Paris é uma imensa mistura de culturas, com tantas atrações históricas e 
culturais que uma vida inteira não seria suficiente para explorá-la. Paris é o tipo de 
cidade que se supera a cada ano, inventa novas atrações, aperfeiçoa as 
existentes, cria feitiços e sempre acaba seduzindo seus visitantes. 

Capital histórica, econômica, arquitetônica e universitária, Paris é a cidade 
mais visitada do mundo. Capital cultural e artística, Paris lhe oferece seus 134 
museus, suas 170 salas de espetáculos e seus numerosos festivais. Capital da 
elegância, ela é mundialmente famosa por suas boutiques, suas sinalizações de 
prêt-à-porter, seus Grands Magazins e seus jovens criadores. 

E você conhecerá o dia a dia do estilo parisiense. Há um sopro de elegância 
no espírito desta cidade cosmopolita. A arte aliada ao prazer de viver bem pode 
ser observada ao percorrer os extensos bulevares da cidade. Passeando pelas ruas 
de comércio, cafés, butiques, vielas... Talvez você sinta essa brisa do "amour"! 
Apaixone-se por esta metrópole durante sua estadia. Paris tem charme e encanta. 
Você não vai querer ir embora - "Ne me quitte pas"... Sua estadia ficará guardada 
na sua memória para sempre! 

Use e abuse do que a cidade tem a oferecer. Sinta o perfume nem sempre 
perfumado das estações de metrô, coma uma baguete com um queijo típico, 
observe o charme das ruas com os cafés nas calçadas, caminhe à beira do Sena 
tanto quanto suas pernas agüentarem... Uma passada pela cidade luz não será 
completa sem uma ida a um restaurante ou visita aos bistrôs e cafés da cidade. 
Claro, visite também a Torre Eiffel, o Georges Pompidou, o Museu do Louvre... E 
para saber a razão do título de "Cidade Luz", experimente passar por Paris no 
Natal... Ou então, o resto do tempo para viver "La Vie en Rose"! 

A ESCOLA 

A escola de francês Eurocentres de Paris fica no coração do "Quartier 
Latin", numa área só para pedestres. Tendo o prédio sido renovado recentemente, 
oferece a arquitetura de peso histórico e o conforto do modernismo. A escola está 
bem equipada com biblioteca multimídia e você poderá utilizar como quiser, por 
exemplo, para fazer pesquisas de forma a aumentar seu vocabulário. Os 
intervalos serão bem agradáveis no terraço da escola. É como um sonho 
romântico fazer o intercâmbio em Paris. Ou nas palavras do cantor Yves Montand: 
“C’est si bon”! Situada numa área estudantil, a localização da escola é fantástica e 
é um bom ponto de partida para poder visitar todas as atrações da "cidade do 
amor". Por exemplo, o "Louvre" ou a "Pont Neuf" ficam a apenas alguns minutos 
caminhando da escola. 



Idade mínima em casa de família: 16 anos. 

Idade mínima em residência estudantil: 16 anos. 

O CURSO 

O SISTEMA EUROCENTRES 

O Eurocentres foi fundado em 1960 na Suíça. A instituição é especializada 
no ensino de idiomas para estrangeiros; sua atuação ao longo dos mais de 50 
anos de existência sempre priorizou a qualidade do ensino. Isto significa escolas 
de primeira linha, com instalações modernas e bem equipadas, professores 
especializados no ensino de seu idioma para estrangeiros e uma metodologia que 
prima pelo foco nos principais aspectos do aprendizado de um idioma: leitura, 
compreensão, fala e escrita. Dentre as mais tradicionais e efetivas redes de ensino 
de idiomas do mundo. O Eurocentres é a escolha certa para aqueles que 
procuram um programa com qualidade e foco no aprendizado do idioma. 

Curso Básico: 

Tenha aulas de manhã para organizar o seu próprio tempo à tarde. 
Aproveite a chance de conhecer a cidade enquanto você está lá! 20 aulas de 50 
minutos cada por semana e mais 5 horas de estudo autônomo no centro de 
aprendizado. O Programa Básico desenvolve todos os aspectos de sua 
competência no idioma em um programa personalizado coordenado por seu 
professor. 

Investimento:  

CONSULTAR 

Datas de Início do Curso em 2016/2017: 

TODA SEGUNDA-FEIRA. 

 


