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NÓS  PARIS

Bem-vindo 

à ACCORD 

Paris

Paris: existe lugar melhor 
para aprender francês?

Aprenda francês no coração de 

Paris!! 

A ACCORD Paris foi fundada em 1988 e 
fica localizada no famoso bairro Grands 
Boulevards, a apenas alguns minutos a pé 
do museu do Louvre, da Ópera Garnier, do 
Centro Georges Pompidou (Beaubourg) e 
dos famosos Grands Magasins (“Galeries 
Lafayette” e “Printemps”). Esta é uma área 
tipicamente parisiense, com seus inúmeros 
cafés, restaurantes, lojas, etc. Relaxe com 
um “chocolat chaud” em um café enquanto 
observa a vida parisiense acontecendo ao 
seu redor...

A ACCORD Paris oferece uma linha de cursos 
de primeira classe durante todo o ano, em 
um belo edifício tipicamente parisiense, 
localizado no coração de Paris, com 20 salas 
de aula amplas, iluminadas e totalmente 
equipadas.

Nós recebemos o selo oficial francês de 
qualidade e pertencemos a organizações 
profissionais como a SOUFFLE e a 
CAMPUSFRANCE.

Construímos nossa reputação através 
do desenvolvimento de um método de 
ensino moderno e dinâmico, com base na 
comunicação e na integração da cultura 
francesa. Nós oferecemos um mínimo de 8 
níveis de idiomas, desde iniciantes completos 
a avançado.

Nossa escola é 

totalmente equipada 

e adequada para 

receber, da melhor 

forma possível, 

alunos com 

deficiências físicas.

Recebemos alunos de mais de 50 nacionalidades diferentes, desde estudantes universitários a 
profissionais e executivos.

A equipe da ACCORD Paris está sempre disposta a ajudar nossos alunos, do dia em que chegam 
até quando nos deixam. Após as aulas, nossos alunos podem relaxar em nosso cyber-café e fazer 
uso dos diversos computadores disponíveis. Acesso à Internet e conexão Wi-Fi gratuitos também 
são oferecidos.

Apaixone-se por Paris para sempre! 
Em Paris, nem sempre você precisa utilizar o sistema público de transportes para ir onde deseja. 
Você pode chegar aos locais mais famosos da cidade caminhando!

Em poucas horas, pode-se ir a pé desde a área da Bastilha até a Torre Eiffel, em uma caminhada 
muito agradável. Se você não quiser andar, o transporte público parisiense é excelente.

Atrações imperdíveis incluem Montmartre, Pigalle, os Champs Elysées, o cemitério Père Lachaise 
e a Ile de la Cité, com a catedral de Notre-Dame e suas famosas gárgulas. Você simplesmente tem 
que visitar a elegante Margem Esquerda e o vibrante Quartier Latin.

Faça um passeio de barco pelo Sena ao anoitecer e descubra 
como Paris adquiriu sua fama de Cidade das Luzes. Você irá se 
apaixonar por Paris e desejará voltar sempre!



Um método de ensino estimulante e inovador

O método de ensino moderno e proativo da ACCORD Paris ajuda os alunos a se comunicarem de 
modo eficiente e preciso.

Nosso principal objetivo é recriar situações da vida real para ajudá-lo a alcançar um nível de fluência 
por meio do qual você será capaz de se comunicar de modo eficiente, através do desenvolvimento 
de um excelente conhecimento do idioma e de uma compreensão profunda da cultura francesa.

A comunicação oral é nossa prioridade. Você aprenderá como ouvir, compreender, falar e se 
expressar naturalmente com fluência e com a pronúncia e entonação corretas.

Nossa equipe é formada por professores plenamente qualificados de francês como idioma 
estrangeiro, os quais constantemente atualizam suas práticas de ensino.

Qualidade garantida

A ACCORD Paris recebeu o Selo de Qualidade 
FLE oficial dos ministérios franceses da educação, 
educação superior, relações exteriores e comunicação.

A ACCORD Paris também é um centro de exames 
para os testes TCF (Test de Connaissance de Français) 
e TEF (Test d’Evaluation du Français). Sessões de 
testes são conduzidas todos os meses. 

Os alunos também podem se preparar para os 
exames do TCF, TEF, DELF e DALF em nossas oficinas 
vespertinas específicas.

A ACCORD Paris é registrada como um Instituto 
Privado de Educação Superior (sob o n°588 na 
Academia de Paris), e tem um acordo oficial com as 
universidades de Poitiers, Paris V, Paris VII, Paris VIII e 
INALCO.

Somos ainda reconhecidos pelo CSN nos países do 
norte da Europa e pela Bildungsurlaub em várias 
regiões da Alemanha. Os alunos matriculados em 
universidades americanas também podem receber 
créditos.

Aprenda francês em seu 
próprio nível

•  Os cursos são oferecidos o ano todo, 
com um mínimo de 8 diferentes níveis de 
francês (iniciantes a avançado), conforme 
definido pelo Quadro Europeu Comum de 
Referência para Línguas.

•  Teste de verificação de nível: Você 
passará por um teste escrito e um teste 
oral às 8:15 da manhã de seu primeiro 
dia, para que possa ser designado a uma 
turma apropriada ao seu nível o mais 
rápido possível.

•  Ao término do curso, você receberá um 
certificado de conclusão.

Ensino 
de alta 

qualidade

Em resumo!
•  Escola credenciada pelo ‘Qualité FLE’, aberta o ano todo e localizada no coração de Paris

•  Estimulante linha de cursos de francês, com um tamanho máximo de classe de 14 alunos 
(em média, 10)

•  Um mínimo de 8 níveis de francês para cada curso intensivo

•  Centro de exame oficial dos testes TCF e TEF

•  Sem nacionalidades predominantes (sem nacionalidade em mais de 12%!)

•  Enfoque sobre comunicação e cultura

•  É possível inscrever-se para um curso de apenas uma semana ou mais

•  Sem taxas de inscrição, sem livros ou materiais a serem comprados

Aprenda francês 

na França com a 

ACCORD



Cursos de francês 

especializados

A ACCORD Paris também tem diversos 
cursos de francês especializados para 
alunos com necessidades específicas:

•  Cursos intensivos PLUS:  combinando 
aulas de francês pelas manhãs, 
oficinas vespertinas e educação 
individual, de acordo com a 
preferência do aluno.

•  Francês para negócios em 
minigrupos: aulas de francês 
geral pelas manhãs, com sessões 
específicas de francês para negócios 
à tarde, em salas de aula com um 
máximo de 3 alunos.

•  Programas para executivos/gerentes: 
cursos de francês dedicados a 
executivos e profissionais, voltados às 
necessidades individuais específicas 
dessas pessoas.

•  Cursos individuais: particularmente 
adequados para alunos que queiram 
se aperfeiçoar rapidamente, que 
tenham necessidades específicas 
em termos de disponibilidade, 
requisitos especiais de idiomas, ou 
que simplesmente não se sintam 
confortáveis aprendendo em grupo.

•  Programa de francês jurídico: 
voltado para a terminologia jurídica 
francesa e para os sistemas jurídicos 
francês e europeu.  Inclui palestras de 
especialistas jurídicos convidados e 
visitas a instituições legais.

•  Programa Paris-Club 50+: 
curso estruturado sob 
medida para combinar aulas 
de francês a atividades 
culturais vespertinas para 
pessoas com mais de 50 anos 
de idade.

•  Cursos noturnos: cursos de 
francês geral e francês para 
negócios para alunos que 
não podem estudar durante 
o dia.

Uma ampla linha de cursos  
de francês

Nossos cursos intensivos gerais de francês 

concentram-se no desenvolvimento de quatro 

habilidades de comunicação: escuta, fala, leitura 

e escrita. São oferecidos cursos matutinos, bem 

como programas mais intensivos, incluindo 

oficinas vespertinas específicas para atender 

aos requisitos específicos de cada aluno: Cultura 

e Civilização Francesas, Francês para Negócios, 

Gramática, Preparação para Exames, etc.

Cursos intensivos de francês

•  Curso intensivo ‘A’ (20 

horas/26 aulas por semana): 5 

sessões matinais das 9:00 às 

13:00 h, permitindo que você 

explore Paris à tarde. 

•  Curso intensivo ‘B’ (23 

horas/30 aulas por semana): 

5 sessões matinais, mais uma 

oficina vespertina de 3 horas 

de sua escolha.

•  Curso intensivo ‘C’ (26 

horas/34 aulas por semana): 

5 sessões matinais, mais duas 

oficinas vespertinas de 3 horas 

de sua escolha.

•  Curso intensivo ‘D’ (29 

horas/38 aulas por semana): 

5 sessões matinais, mais três 

oficinas vespertinas de 3 horas 

de sua escolha.

•  Curso intensivo ‘G’ (32 horas/42 aulas por 

semana): 5 sessões matinais, mais quatro 

oficinas vespertinas de 3 horas de sua escolha.

•  Curso intensivo ‘E’ (40 horas/52 aulas por 

semana): 5 sessões matinais, mais cinco 

oficinas vespertinas de 3 horas de sua escolha 

e uma hora diária de estudo individual 

monitorado.

•  Cursos vespertinos (15 a 20 horas por semana): 

5 oficinas vespertinas de sua escolha e uma 

hora diária de estudo individual monitorado 

no curso de 20 horas.



Acomodações e transporte

Nossos parceiros oferecem várias opções de 
acomodações para ajudá-lo a organizar sua 
estadia de aprendizado de idioma.

Famílias anfitriãs

Ficar hospedado com uma família permite que 
você pratique e melhore seu francês fora da sala 
de aula. É também uma excelente introdução ao 
modo de vida e à cultura franceses.

Residências

•  Hôtel Apart’City: próximo à Cité des Sciences. 
Estúdios disponíveis para estadias curtas ou 
prolongadas.

•  Residência Le 300: Estúdios próximo à 
animada Place de la Bastille. 

•  Residência CISP Kellerman: localizada na 
região sul de Paris. Quartos individuais, 
incluindo café da manhã. Refeições disponíveis 
no restaurante self-service da residência.

•  Residência Saint-Martin: Estúdios próximo ao 
Canal Saint-Martin e a curta distância a pé da 
escola. 

•  Residências Paris Montmartre, Buttes 
Chaumont, Tour Eiffel, Porte de Versailles 
e Philippe Auguste ‘Adagio’: localizadas em 
belas áreas de Paris. Estúdios com banheiro 
completo.

Casa de estudantes (somente no verão)

•  Maison des Mines:  Quartos individuais com 
banheiros coletivos disponíveis, no famoso 
Quartier Latin.

•  Cité Universitaire Internationale de Paris: 
Quartos individuais com banheiros coletivos 
disponíveis na região sul de Paris.

Hotéis

Hotéis no centro da cidade (2 a 4 estrelas) para 
atender a todos os tipos de orçamentos.

Transporte

Podemos providenciar traslados de aeroportos 
ou estações de trem até suas acomodações.

Como chegar até a ACCORD Paris

Os seguintes meios de transporte públicos 

podem ser usados para chegar até a escola:

Metrô

Estação mais próxima:    

“Grands Boulevards” (linhas nº 8 e 9 - saída nº 6)

Outras estações:      

“Bonne Nouvelle” (linhas nº 8 e 9)

“Bourse” (linha nº 3)

“Sentier” (linha nº 3)

“Les Halles” (linha nº 4)

Ônibus: linhas nº 20, 39, 48, 67, 74 e 85

R.E.R.  (ou sistema de trens urbanos):  

Estação: “Châtelet-les-Halles” (linhas A, B e C)
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Escola de verão ACCORD para adultos –  

O Centro Saint Nicolas

A ACCORD Paris oferece cursos de verão no centro Saint 
Nicolas. O centro fica localizado em uma área tranquila e 
charmosa da região sul de Paris, com ligações de transporte 
rápidas e fáceis para o centro da cidade e inúmeras opções de 
acomodações nas proximidades.

No Centro Saint Nicholas, você encontra os mesmos padrões 
elevados da escola de Grand Boulevards. Os cursos iniciam 
todas as segundas-feiras de julho e agosto em todos os níveis, 
incluindo iniciantes completos.

Cursos de verão para adultos

Existem dois cursos matutinos disponíveis, para que os alunos 
possam visitar Paris no período da tarde:

•  Curso semi-intensivo (20 aulas/15 horas por semana): 5 
sessões matutinas, das  9:00 às 12:00 h.

•  Curso intensivo (26 aulas/ 20 horas por semana): 5 sessões 

matutinas, das  9:00 às 13:00 h.

Escola de Verão ACCORD para crianças e 

adolescentes

A ACCORD Paris oferece vários programas de verão para 
crianças e adolescentes.

A ACCORD emprega uma filosofia de ensino particularmente 
apropriada para jovens alunos: “Aprender brincando”. Nossos 
professores plenamente qualificados são cuidadosamente 
selecionados com base em suas experiências de ensino do 
francês para jovens alunos.

Os cursos são realizados na escola de Saint Nicolas, em salas 
de aula amplas e bem iluminadas, com todas as instalações 
necessárias para receber jovens e crianças.

Cursos de verão para crianças e adolescentes (6 a 12 anos e 
13 a 17 anos)

Estes cursos são perfeitos para crianças cujas famílias 
estejam visitando ou vivendo em Paris no verão.

Existem dois cursos matutinos disponíveis:

•  Curso semi-intensivo (20 aulas/15 horas por semana): 5 
sessões matutinas, das 9:00 às 12:00.

•  Curso intensivo (26 aulas/20 horas por semana): 5 sessões 
matutinas, das 9:00 às 13:00 h.

•  Opções adicionais (para os cursos de 15 horas) são 
oferecidas para alunos que queiram maximizar seus 

progressos.

Acampamento de férias (para jovens dos 13 aos 17 anos de idade)

•  O programa perfeito para adolescentes, concebido para atender às expectativas dos 
pais: curso de francês de alta qualidade (15 a 20 horas por semana, com opções adicionais 
disponíveis).

•  Um programa completo de atividades culturais e de lazer, incluindo excursões diárias.

•  Confortáveis acomodações com 
pensão completa em uma área 
segura, adaptadas para atender 
às necessidades de jovens 
alunos.

•  Alimentação saudável.

•  Supervisão 24 horas.

•  Ambiente internacional, onde 
os alunos melhoram o francês, 
aprendem sobre a cultura da 
França e fazem amizade com 

pessoas de todo o mundo.

Escola de verão ACCORD 
para toda a família
Esta é uma grande opção para 
toda a família aprender francês e 
explorar Paris.

Pais e filhos (a partir de 6 anos de idade), assistem a 
aulas de francês no período da manhã, em salas de aula 
separadas, mas com a mesma programação e no mesmo 
local: a escola Saint Nicolas da ACCORD. 

Os cursos de francês para os pais se destinam a adultos, 
enquanto que os cursos para crianças empregam a 
filosofia “Aprender brincando”, da ACCORD, aplicada por 
professores experientes no ensino de jovens alunos.

Ao término de cada aula matutina, pais e filhos se reúnem para dar continuidade às férias, visitar 
locais famosos de Paris, ir à Disneylândia, etc.

Existe uma residência próximo à escola para famílias que estejam estudando na escola de verão, 
com apartamentos para até 6 pessoas. Este é um local perfeito para férias familiares tranquilas, 
com acesso fácil ao centro da cidade.

Existem dois cursos matutinos disponíveis para 
pais e filhos:

•  Cursos semi-intensivo (20 aulas/15 horas por 
semana): 5 sessões matutinas, das 9:00 às 
12:00.

•  Curso intensivo (26 aulas/20 horas por 
semana): 5 sessões matutinas, das 9:00 às 
13:00 h.

•  Opções adicionais (para os cursos de 15 
horas) são oferecidas para crianças que 
queiram maximizar seus progressos

•  A escola de verão ACCORD abre no verão, em uma 
charmosa área de Paris

•  Programas de francês para adultos no período da 
manhã

•  Cursos de francês especialmente criados para 
crianças e adolescentes

•  Acampamento de férias completo para 
adolescentes

•  Francês para toda a família

•  Enfoque na comunicação

•  Sem taxas de inscrição, sem livros ou materiais a 
serem comprados

Em resumo!
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