Aliança Francesa
A primeira rede de escolas de francês no mundo
Reconhecida pela sua competência pedagógica, profissionalismo, qualidade e
variedade da sua oferta cultural, a Aliança Francesa oferece cursos de francês, difunde
culturas francófonas e promove o diálogo entre culturas.
A Aliança Francesa é referência para o ensino do francês no mundo.
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"Aliança Francesa uma grande ideia criada em 1883"

Excelência
Professores especialistas
no ensino com uma
pedagogia moderna e de
qualidade

Aliança Francesa de Montpellier
Viva o francês no sul da França
Em uma das mais belas regiões da França, às margens do
Mediterrâneo, Montpellier é, com suas universidades de prestígio,
seu extraordinário dinamismo cultural e seus 300 dias de sol por
ano, o destino ideal para aprender francês.

Convivial

Nossa equipe calorosa e atenciosa lhe dá as boas-vindas durante
todo o ano para viver uma experiência inesquecível.

Aprenda em um ambiente
convivial e aproveite o
melhor da cultura
francesa

Escolha seu curso de francês - prática intensiva, descoberta
cultural, preparação para exames, universidade, vida profissional,
seu alojamento - 10 pacotes diferentes para todos os orçamentos
-, e desfrute de muitas atividades - gastronomia, esportes, artes,
excursões e visitas...

Certificação
Um centro de exame que
emite certificações
reconhecidas
internacionalmente

Instalação privilegiada, no centro da cidade, cursos para pequenos
grupos, professores experientes e atenciosos, um serviço de
acomodação dedicado, um serviço cultural dinâmico e atividades
durante todo o ano.... Mergulhe na língua e cultura francesas !

Montpellier

cidade cultural e mediterrânica

Perto do mar, em uma região conhecida por seu
patrimônio histórico e natural, Montpellier é uma cidade
universitária fundada na Idade Média que irá seduzi-lo
com sua beleza e a emoção de sua vida cultural.
Concertos, eventos desportivos, festivais, teatro, cinema,
dança, exposições... é uma cidade jovem que se move dia
e noite !
Com seus terraços banhados em luz, seus restaurantes
gourmet e seus charmosos cafés, Montpellier sabe
cultivar a arte de viver no sul da França.
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Londres

17, rue Marceau, 34 000 Montpellier
10 minutos a pé da estaçao de trem
30 minutos de ônibus do aeroporto

Voos diretos todo ano
1h15 de Paris
1h45 de Londres
1h55 de Amsterdam

Voos diretos primavera/ verão :
Berlin, Dusseldorf,
Dublin, Moscou, Stockholm,
Copenhague

Trens diretos de alta velocidade :
3h15 de Paris
3h de Barcelona
6 horas de Madrid
1h15 de Lyon e Marseille

Pela estrada :
3h de Barcelona
4 horas da Itália
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Aliança Francesa de Montpellier
a sua escola no sul de França

No coração do centro histórico de Montpellier, num
imponente edifício do século XIX, 300 m2 de conforto e um
fabuloso jardim.
- Boas-vindas calorosas
- Equipe profissional e atenta
- Educação de qualidade e pedagogia inovadora
- Programa cultural completo
- Alojamento cuidadosamente selecionado
Aprenda francês, mergulhe na vida e na cultura francesas,
com prazer!

700
estudantes por ano

Linha 6 e linha 11: Parada Gambetta
VeloLibb nas proximidades

À 50 metros do parking Gambetta
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17, rue Marceau
5 minutos a pé da estaçao de trem
5 minutos a pé da place de la comédie
Tram 3: Parada Saint Denis
Tram 4: Parada Saint Guilhem Courreau
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Cursos de Francês

Prática da língua de imersão

Você gostaria de aprender
francês por prazer, para viver,
trabalhar ou estudar na
França?
Nossa pedagogia comunicativa
e orientada para a ação é
baseada na prática da língua
em imersão. Tendo como ponto
de partida o quadro de
referência europeu para as
línguas que desenvolve
competências de comunicação,
culturais e interculturais em
situações reais. Você vai
praticar o idioma dentro e fora
de sala de aula durante
diversas atividades
educacionais no campo.

1/ Cursos Intensivos de Francês
2/ Preparação para exames
3/ Peparação para estudos
4/ Francês Profissional
5/ Francês e estágio em empresa
6/ Francês e cultura
7/ Francês e esportes
8/ Francês, gastronomia e vinhos
9/ Estágios para professores
10/ Viagens para grupos

Conteúdos e atividades:
Formação em expressão oral e
escrita. Aquisição do
vocabulário e das estruturas da
língua, utilização de
documentos da vida cotidiana e
da atualidade.

Programas
sob medida

Inovação pedagógica:
Nossa equipe de professores
experientes trabalha em projetos
educacionais e está
constantemente desenvolvendo
novos recursos.

Percurso de
aprendizagem
personalizado de acordo
com as suas
necessidades (pronúncia,
fala, escrita, francês
especializado...)
Programa cultural sob
medida de acordo com
seus gostos (cultura
francesa, turismo, arte,
gastronomia e etc...

Comunicação
Experiência

Ação
Qualidade

Imersão

Cultura e atividades
um programa excepcional

Atividades Culturais A Aliança Francesa de Montpellier é
baseada na excepcional agenda cultural da cidade. Um
mediador apaixonado irá apresentar-lhe a cultura francesa e
oferecer um programa cultural e social muito completo:
exposições, concertos, festivais, cinema, mas também muitos
passeios para desfrutar da vibrante vida estudantil.
Gastronomia e degustações Descubra os segredos da cozinha
francesa com um chef famoso, aprenda a fazer pastelaria,
descubra os vinhos regionais de nossos famosos vinhedos,
prove nossos queijos e produtos regionais...
Com a Aliança Francesa de Montpellier, viva uma experiência
de vida francesa...gustativa.
Excursões Devido à sua história e localização geográfica, a
região dos Pirinéus da Occitânia Méditerrânea está repleta de
importantes sítios naturais e históricos, alguns dos quais estão
classificados como Património Mundial da UNESCO. Nosso
guia turístico profissional fará você descobrir estas maravilhas:
Avignon e o Palácio dos Papas, Carcassonne e sua cidade, as
cidades romanas de Arles e Nîmes, o Pont du Gard, mas
também a Camargue, a Provença, as adegas de Roquefort...
Na Aliança Francesa de Montpellier você pode aprender a
língua, enquanto descobre a cultura do Sul da França e os
tesouros da região occitana e da Provença.

Atividades
diárias
Segunda : Cocktail de
boas vindas
Visita guiada ao
centro histórico
Terça : Curso de cozinha,
excursão ou visita
Quarta : Conferência
sobre a cultura francesa
Quinta : Degustação de
queijos, excursão
Sexta : curso de cozinha,
passeio cultural/social
Fim de semana:
Excursões para Occiania
e Provença.

Dinamismo

Arte

Natureza

História
Gastronomia
Aventura

Acomodações

para todos os gostos, todos os orçamentos
Imersão total
Na Aliança Francesa de
Montpellier, prestamos
especial atenção à qualidade
de sua acolhida e
acomodação.
Temos um serviço
especializado, a sua pessoa
de contato dedicada
aconselha-o e selecciona
cuidadosamente o seu
alojamento. Cada alojamento
cumpre um padrão de
qualidade.

1/ Casa de família
Pacote de acesso à cozinha
Pacote cama e café da manhã
Formula 1/2 pensão
2/ Apartamento em hotéis
residenciais
Estúdios mobilados e equipados
com cerca de 25 m2.
Estúdios para 2 pessoas e
apartamentos até 4 pessoas por
estimativa.
3/ Apartamento privativo
Estúdios mobilados que podem
acomodar uma ou duas pessoas.
4/ Apartamento compartilhado
Dividir um apartamento com
outros estudantes.
5/ Quarto numa residência
universitária
Quarto no campus. A fórmula
mais econômica. Apenas em
Julho/Agosto.

As vantagens
Traslado gratuito da
estação de trem e do
aeroporto (para
acomodação com
residentes locais).
Acomodações perto
do centro da cidade e
da escola
Anfitriões à sua
disposição para
conversar em francês
durante a sua estadia.

Imersão
Comodidade

Trocas
Compartilhar

Qualidade

Por que escolher
a Aliança Francesa de Montpellier?

Uma equipa atenta e amigável.
Intercâmbios interculturais e serviços
personalizados.

Uma abordagem animada. O francês
em ação na sala de aula e na vida
cotidiana.

Convivialité et partage

Inovação e imerssão

Uma escola no centro histórico de
uma cidade jovem e vibrante, numa
região rica em patrimônio.

Excelência pedagógica em pequenos
grupos. Professores experientes e
qualificados.

No coração do
sul da França

Expertise e
personalização

Atividades diárias para desfrutar do
dinamismo de Montpellier. Eventos e
excursões.

Uma vasta gama de alojamentos.

Vida cultural

Escolha de acomodação

17, rue Marceau
34000 - Montpellier
+33 (0) 9 81 330 103

@

info@af-montpellier.com
immersion@af-montpellier.com
@alliance.francaise.de.montpellier
alliancefrancaisemontpellier
@AFMontpellier

www.alliance-francaise-montpellier.com

