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Em Resumo!
   Local tranquilo na região sul de Paris
   Acomodações residenciais completas
   Programa completo de atividades e esportes
   Cursos de francês credenciados pelo ‘FLE Qualité’
   Instalações primorosas
   Três excursões de meio dia
   15 horas de aula por semana
  Máximo de 15 alunos por classe (média: 11)
   Segurança 24 horas
   Passeios opcionais de dia completo:  

  Disneylândia Paris, Parque Asterix, 
  castelos do Vale do Loire

  Instrução adicional de francês disponível

Nossas aulas de francês são ministradas 
por professores experientes e qualificados, 
especializados no ensino de jovens 
estudantes. Os alunos recebem 15 horas de 
aula de francês por semana, em classes com 
um máximo de 15 alunos internacionais 
(média de 11). 

No primeiro dia, os alunos passam por 
um teste de avaliação. De acordo com o 
resultado do teste, são formados grupos 
com o mesmo nível de conhecimento 
linguísticos.

O ensino do francês na Escola de Verão 
Saint Nicolas baseiam-se no conceito de 
“aprender brincando”, o que significa que as 
aulas são divertidas e interativas, de modo 
a estimular os alunos a utilizar o idioma e 
melhorar seus conhecimentos.  O ensino se 
baseia na comunicação oral, com o auxílio 
de materiais autênticos como revistas, 
músicas, filmes, jogos, etc. Ao término do 
curso, cada aluno recebe um Certificado de 
Conclusão, indicando o nível alcançado. 

Instrução adicional de francês disponível.

Escola de Verão Saint 
Nicolas da ACCORD, 
o lugar perfeito para 
aprender francês!

A Escola de Verão Saint Nicolas da ACCORD 
fica localizada em uma área tranquila e 
charmosa na região sul de Paris, com fácil 
acesso ao coração da cidade. Ela reúne o 
melhor de dois mundos: um local perfeito 
para aprender francês, nos arredores da 
mais bonita capital do mundo!

Jovens alunos nos procuram seguidamente 
para melhorar seus conhecimentos do 
idioma francês, participar de empolgantes 
atividades, visitar as atrações de Paris e 
fazer novos amigos de todas as partes do 
mundo. 

Os quartos abrigam até quatro alunos do 
mesmo sexo, com banheiros compartilhados 
em cada piso. Sempre que possível, e 
mediante solicitação, a ACCORD Paris 
tenta ao máximo acomodar amigos e 
parentes em um mesmo quarto, embora 
tenhamos preferência em colocar alunos 
de diferentes nacionalidades juntos para 
estimular o uso contínuo do idioma francês 
nas conversações. Lençóis e toalhas são 
fornecidos e trocados semanalmente. Os 
quartos são limpos semanalmente. Um 
serviço semanal de lavanderia também é 
oferecido.

O refeitório serve uma ampla variedade de 
refeições saudáveis e balanceadas, levando 
em conta requisitos alimentares especiais. 
Os alunos recebem café da manhã, almoço 
e jantar diariamente no restaurante e as 
refeições são substituídas por merendas 
durante as excursões. Os alunos também 
recebem um lanche à tarde.

A Escola de Verão Saint Nicolas funciona 

em um prédio moderno, com instalações de 
qualidade: quartos, salas de aula, refeitório, 
sala de TV, amplo pavilhão esportivo para a 
prática de voleibol, basquetebol, handebol, 
badminton e muito mais!

Os alunos são supervisionados 24 horas 
por dia, uma vez que nossa intenção é 
garantir que todos os estudantes tenham 
uma estadia agradável e tranquila. 
Durante as excursões, os alunos são 
sempre acompanhados e supervisionados 
por membros de nossa equipe. Nossos 
professores e líderes de equipe participam 
da vida diária dos alunos, assegurando que 
todas as providências sejam tomadas para 
garantir que tenham ótimos momentos, 
deixando os pais certos de que podem 
confiar o bem estar de seus filhos a nós.

Bem-vindos à Escola  
de Verão Saint Nicolas 
da ACCORD para  
alunos entre 13  
e 17 anos de idade.

Em Resumo
   Cursos de francês credenciados  

pelo ‘FLE Qualité’

   Máximo de 15 alunos por classe  

(média: 11)    

  15 horas de aula por semana

  Ensino baseado na comunicação oral

   Curso de escrita/gramática em minigrupos: 
(máximo de 6 alunos por classe - média: 3)  
5 horas por semana (1 hora por dia)

   Programa individual:  
5 horas por semana (1 hora por dia)

Curso De Francês 
Opcional
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A Escola de Verão Saint Nicolas da ACCORD 
reúne o que há de melhor em termos 
de atividades: esportes e diversão nas 
instalações da escola e passeios na cidade 
de Paris! Logo na chegada, os alunos 
escolhem as atividades vespertinas de que 
desejam participar, como por exemplo: 

• esportes (futebol, basquetebol, voleibol, 
badminton, tênis de mesa, etc.)

• aulas de educação artística (pintura, 
confecção de máscaras, desenho, etc.)

• oficinas de música/canto

• oficinas de teatro/drama

• oficinas de dança (hip-hop, cancã francês, 
salsa, etc.)

• oficinas multimídia, incluindo videoclipes, 
animações stop-motion, etc.

• atividades de caça ao tesouro e muito, 
muito mais!

Na Escola de Verão Saint Nicolas, os alunos 
também participam de três excursões de 
meio dia semanais em locais fascinantes 
como o Museu do Louvre, a Torre Eiffel, os 
Champs-Elysées, a catedral de Notre Dame, 
Montmartre e a basílica do Sacré Coeur. 

Outras atividades culturais opcionais 
incluem:

• Dia completo na Disneylândia Paris 
(incluindo merenda, jantar, parada 
noturna, show de fogos de artifício e 
transporte em ônibus particular)

• Dia completo no Parque Asterix (incluindo 
merenda, jantar e transporte em ônibus 
particular)

• Dia completo visitando os castelos do 
Vale do Loire (incluindo os castelos de 
Chambord e Blois, passeio pela cidade de 
Blois, merenda, jantar e transporte em 
ônibus particular)

Passeios e 
atividades

Em Resumo
  Cursos de francês credenciados 
pelo ‘FLE Qualité’

  Máximo de 15 alunos por classe 
(média: 11)

  15 ou 20 horas de aula por semana
  Cursos disponíveis para crianças a 
partir dos 6 anos de idade

  Ensino baseado na comunicação 
oral

ESCOLA DE VERÃO SAINT 
NICOLAS DA ACCORD  
para alunos nas faixas de 6 - 12 e 13 - 17 anos de idade. 

A Escola de Verão Saint Nicolas da ACCORD 

é perfeita para famílias em visita a Paris que 

desejam que seus filhos façam um curso de 

francês durante a estadia.

Crianças a partir dos 6 anos de idade podem 

se inscrever para as aulas na Escola de Verão 

Saint Nicolas.
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  Curso de escrita/gramática em 

minigrupos: (máximo de 6 alunos por 

classe - média: 3)  

5 horas por semana (1 hora por dia)

    Programa individual: 

5 horas por semana (1 hora por dia)

(a ser feito em combinação  

com o curso de 15 horas)

Curso De Francês 
Opcional
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  Curso de escrita/gramática em 
minigrupos: 

 (máximo de 6 alunos por classe) 
 5 horas por semana (1 hora por dia)

Está vindo passar férias com a família em 

Paris? Gostaria de aprender francês no 

mesmo local que seus filhos? Ou talvez 

prefira que seus filhos aprendam francês 

enquanto você se ocupa de outros afazeres 

durante a manhã? A Escola de Verão Saint 

Nicolas da ACCORD tem a solução certa para 

você.

Oferecemos cursos de francês com duração 

de 15 ou 20 horas para toda a família. 

Crianças a partir de 6 anos de idade podem 

participar. Todas as aulas são ministradas 

no período matutino, deixando toda a 

FRANCÊS PARA TODA A 
FAMÍLIA NA ESCOLA DE 
VERÃO SAINT NICOLAS  
para pais e filhos (entre 6 e 17 anos de idade)

  Cursos de francês credenciados pelo 

‘FLE Qualité’

  Máximo de 15 alunos por classe 

(média: 11)

  15 ou 20 horas de aula por semana 

para pais e filhos

  Cursos disponíveis para crianças a 

partir dos 6 anos de idade

  Ensino baseado na comunicação oral

  Acomodações disponíveis perto da 

escola de verão

Em Resumo

família livre para visitar o coração de Paris e 

explorar fantásticos locais juntos.  

Opcionalmente, as famílias também 

podem ficar na residência Adagio Porte 

de Versailles***, a curta distância a pé da 

Escola de Verão Saint Nicolas.  A residência 

oferece acesso fácil ao centro de Paris (linha 

8 do metrô) e fica próxima ao Parc des 

Expositions e ao Palais des Sports. O centro 

de esportes aquático Aquaboulevard fica 

a uma distância de apenas cinco minutos 

a pé da residência. Existem inúmeras 

opções disponíveis, desde quitinetes até 

apartamentos para 6 pessoas.

A Escola de Verão Saint Nicolas da ACCORD 

é a opção ideal para toda a família melhorar 

seus conhecimentos do idioma francês, 

visitar Paris e passar tempo juntos.
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Curso De Francês 
Opcional


