
www.intercoined.com

BENEFÍCIOS
Curso de Espanhol
Material de Estudo
Detalhes da Acomodação
Três atividades recreativas por semana
Tour pela cidade no primeiro dia de aula
Teste de nivelamento no primeiro dia
Certificado de finalização de curso
Telefone de emergência 24hrs
Acesso a internet
Café, chá e água mineral
Acesso as instalaçoes da cozinha da
escola

CURSOS GERAIS DE ESPANHOL

Intensivo
Este programa oferece 20 aulas de Espanhol em grupo por semana, para que possa desenvolver a competência 
comunicativa do Espanhol nas quatro principais habilidades: conversação, leitura, escuta e escrita.

Super Intensivo
Este programa oferece 20 aulas em grupo mais 10 aulas individuais por semana. Destinado para aqueles que desejam 
aprofundar seu conhecimento da língua em uma estadia mais curta. Todas as áreas da língua espanhola estão 
armadas em: leitura, escrita, conversação, escuta e contextualização gramatical.

Imersão
Este programa oferece 20 aulas em grupo mais 10 aulas individuais por semana. Desenvolvido para os estudantes 
que querem aprender o espanhol com um profundo conhecimento da cultura através
das atividades extracurriculares.

Privado
Este programa é organizado de acordo com o número de horas que o estudante desejar, sendo ideal para aqueles 
que planejam realizar um exame específico de Espanhol, preparando para uma universidade local ou que desejam ter 
uma experiência de trabalho.

DESTINOS
Argentina: Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Bariloche, Ushuaia
Bolivia: Sucre
Chile: Santiago de Chile
Costa Rica: Flamingo Beach, Jaco Beach, Manuel Antonio, San Jose, 
Monteverde,Tamarindo
Cuba: La Havana
Equador: Cuenca, Quito
Guatemala: Antigua
Honduras: La Ceiba
Mexico: Guanajuato, Merida, Mexico DF, Oaxaca, Playa del Carmen.
Peru: Cusco
Republica Dominicana: Sosua, Santo Domingo
Uruguai: Montevidéu

Cursos de Espanhol

em nossas escolas 

Estes cursos cobrem uma grande variedade de níveis de acordo com as necessidades acadêmicas. Nossas escolas 
seguem métodos de ensino padronizados e estão situadas em cidades populares. Você irá viver e aprender nos 

arredores da autêntica América Latina.
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Idade Nacionalidades Duração Início Prazos de Inscrição Países

+ 12 De todas as
nacionalidades

1 semana a
12 semanas

Todas as
segundas-feiras

do ano.

2 semanas antes de
iniciar o programa

America Latina

CURSOS ESPECIAIS
DE ESPANHOL

Programa Junior
Este programa foi criado para estudantes de 
12 a 18 anos que desejam tanto aprender ou 
aprimorar suas habilidades em Espanhol, e 
que ao mesmo tempo estarão rodeados de 
uma nova cultura. Existe também a opção de 
atender a uma escola regular do ensino 
médio em um ano escolar pré-determinado. 
O Programa Junior inclui acomodação em 
casa de família, pensão completa, serviço de 
traslado, 20 aulas de Espanhol por semana, 
assim como atividades nas horas de lazer.

Programa Sênior
Este programa oferece a geração das pessoas 
de 50 +, a oportunidade de expandir seu 
conhecimento geral através de aulas sobre 
tópicos culturais. O Programa Sênior oferece 
a combinação de 20 aulas de Espanhol em 
grupo, 5 atividades culturais por semana mais 
um melhoramento da acomodação para 
Premium.

PROGRAMAS COM
ATIVIDADES

Espanhol & Tango
Este programa contém a possibilidade de descobrir o mundo 
do tango Argentino enquanto aprende o Espanhol. Nossas 
localidades oferecem shows de tango, e também a oportunida-
de de dançar em populares bares de tango e milonga. Este 
programa inclui 20 aulas de Espanhol em grupo mais 8 aulas de 
Tango em grupo por semana.

Espanhol & Salsa
Este programa é apropriado para todos os níveis de  espanhol e 
de dança. Uma característica especial deste programa é a 
combinação de diferentes técnicas da salsa enquanto aprende 
o espanhol e ao mesmo tempo se diverte com os amigos e os 
colegas de aula. O programa inclui 20 aulas de Espanhol em 
grupo mais 8 aulas de Salsa por semana.

Espanhol & Esqui
Esta é uma opção de aprendizagem especialmente projetada 
para todos os entusiastas do esporte de inverno com uma 
fraqueza para a língua espanhola. Inclui 16 aulas de Espanhol 
em grupo, mais 2 aulas de Espanhol privadas, mais 2 traslados 
de/para a estação de esqui mais 2 passes para esquiar (um de 
cada - durante a semana/fim de semana)*
*não incluso no preço: aulas de esqui, equipamento, refeições e seguro.

CURSOS ESPECÍFICOS DE ESPANHOL

Espanhol & Negócios
Este programa oferece a oportunidade de trabalhar em empresas Espanholas ou da America Latina, e adquirir tanto 
experiências de estudo como da língua. Tendo como suporte 20 aulas de Espanhol em grupo mais 8 mini aulas em 
grupo de Terminologia de Negócios por semana.

Certificado DELE & SIELE
Este curso é apropriado para aqueles estudantes que necessitam se preparar para o exame DELE and SIELE. O 
programa contém todos os principais tópicos, tarefas e exercícios para o texto. Inclui 20 aulas de Espanhol em grupo 
mais 8 aulas privadas por semana.

Espanhol & Cultura
Este programa oferece um estudo profundo sobre a cultura, a historia, literatura e arte da América Latina. Inclui 20 
aulas de Espanhol em Grupo mais 8 mini aulas em grupo por semana.


