
 

 

 

CURSO DE FRANCÊS EM LAUSANNE 

A CIDADE 

Lausanne é sede administrativa do cantão suíço de Vaud, na parte 

ocidental do país, e situa-se nas margens do Lago Léman (ou de Genebra). A 

cidade foi construída, em vários níveis, nas encostas de uma colina. A parte antiga 

da cidade foi ocupada no século IV por habitantes do nordeste da Suíça que 

fugiam dos invasores alemães. Transformados em príncipes do Sacro Império 

Romano-Germânico no século XII, os bispos mantiveram seu poder até 1536, 

quando a região de Vaud foi ocupada pelos bernenses, que iniciaram a Reforma. 

Essa ocupação terminou apenas em 1798, com a intervenção napoleônica. 

Lausanne tornou-se então a capital do cantão de Vaud em 1803, após a criação 

da República Helvética. 

Estabelecimentos comerciais, bancos e companhias de seguros 

concentram as principais atividades urbanas, e a cidade é também estância 

turística muito procurada pela excelência do clima e pelas belezas naturais da 

região. A indústria está voltada para a mecânica de precisão, de produtos 

alimentícios e plásticos. Lausanne possui museus, galerias de arte, bibliotecas e 

uma universidade, a University of Lausanne, fundada em 1537. A catedral data 

do século XIII. O antigo castelo episcopal abriga hoje a sede do governo cantonal. 

A cidade sedia também o Comitê Olímpico Internacional. 

Essa linda cidade às margens do Lago Genebra é uma das mais agradáveis 

do país, com uma intensa oferta cultural – teatro, dança, musica, gastronomia e 

vida noturna são de primeira em Lausanne. Seus moradores, extrovertidos e 

criativos, estão longe do estereotipo do suíço tradicional. 

Nesta cidade está localizada também uma das melhores escolas de 

hotelaria do mundo, a Ecole Hôtelière de Lausanne, que foi fundada em 1893. O 

curso ministrado pela instituição é reconhecido como o mais renomado do 

mundo. 

Lausanne é uma cidade repleta de juventude, também centrada em 

pesquisas de altíssimo nível. O maior campus da Suíça, servido por uma ferrovia e 

por uma rodovia, Lausanne-Dorigny é o símbolo da vocação educacional da 

cidade, um verdadeiro centro de estudos na Suíça francesa. Suas escolas oferecem 

programas completos de atividades sociais, culturais, esportivas e recreativas, 

criados e direcionados aos jovens. 

Com sua simpatia, suas magníficas características naturais, suas facilidades 

recreativas para todos os gostos, seus festivais e eventos, Lausanne oferece ainda 

muito tempo para descansar! Uma pequena metrópole suíça às margens de um 

grande lago, se espalhando entre vinhedos, florestas e campos. 
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A ESCOLA 

A escola de francês em Lausanne fica numa cidade estudantil muito em 

voga na Suíça ocidental, exatamente no coração do cobiçado quarteirão "Le 

Flon". Durante o dia aprende ou aperfeiçoa suas habilidades no idioma francês, 

nas instalações modernas da escola, e, no seu tempo livre, pode descobrir a 

cidade de Lausanne e vizinhança. Graças à gestão eficiente dos cursos e 

facilidades de inscrição, poderá satisfazer de um modo rápido e flexível o seu 

desejo de aprender francês em Lausanne. A certificação EAQUALS dá às aulas 

uma alta qualificação, pois os professores são obrigados a possuir grau de mestre. 

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. 

 


