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French in Normandy ROUEN

Fundada em 1992 a premiada escola French in
Normandy oferece uma combinação campeã
para aqueles que querem aprender Francês ou
aperfeiçoar a lingua: professores de alta qualidade
em um ambiente ideal para a imersão na lingua e
um programa cultural dinâmico.

Localização excelente
Rouen é a Capital da histórica região da Normandia,
com todos os atrativos de uma cidade grande, mas
quase tudo pode ser feito a pé ou num breve trajeto
de ônibus/metrô. Rouen é um excelente ponto de
partida para excursões na região.

Por que escolher rouen e a
Frenh in Normandy :
• Excelente localização e acesso - apenas a 1 hora de
trem saindo da Gare St Lazare em Paris.
• Cidade segura
• Premiada escola com alta qualidade de ensino e
programas diferenciados.
• Profissionais treinados e qualificados.
• Capital histórica e cultural da Normandia
• Linda cidade universitária de única arquitetura
medieval.
• Lugar ideal para compras e vida social.
• Conhecida por sua arte e literatura.
• A capital gastronômica da Normandia
• Proxima ao litoral e as praias da segunda guerra
mundial
• Simpáticas e acolhedoras famílias anfitriãs
• Muitas atrações turísticas na região.
• Acessível
• Lugar ideal para uma verdadeira imersão na cultura e
lingua francesa

Muito para se ver e se fazer
Caminhe pelas praias de chegada da Segunda
Guerra Mundial onde os Aliados fizeram a histórica
invasão do “D-Day”; conheça o monumental Monte
São Michel um dos patrimônios da humanidade
pela UNESCO; Explore a riqueza e arquitetura
medieval de Rouen.

Comida gourmet
A Normandia é um paraíso gastronômico e
nossos queijos são famosos pelo mundo inteiro;
Experimente as nossas especialidades regionais
com o Camembert, apple cider, Calvados e
muito mais! Escolha um de nossos mais de
500 restaurantes, bistros e cafés ou visite os
restaurantes do renomado guia Michelin em nossa
cidade.

Arte, cinema e moda
Esse certificado reconhece
do ensino da lingua
francesa, acomodação
e serviços gerais. ë
reconhecido pelo Ministério
de Educação superior e
pesquisa, o Ministério
das relações Exteriores
e Européias além do
Ministério da Cultura e
Delegação geral da Lingua
Francesa

Rouen tem a segunda maior coleção de arte
Impressionista da França (atrás apenas no famoso
Museu d’Orsay em Paris); Visite a casa e os famosos
jardins de Monet em Giverny; Veja exposições
no museu Christian Dior e visite a casa em que
o estilista morou quando criança; Se divirta no
Festival Americano de Cinema em Deauville em
setembro e no Festival Asiático de cinema em.
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A “Associação
Internacional de
Centros Linguisticos”
é uma renomada
associação de
renomadas escola de
línguas independentes
que ensinam a lingua
do seu país. A qualidade
da mesma é garantida
pelo alto padrão de
requisitos para se tornar
membro.

Você pode confiar
que a rede global do
“International House”
irá prover o suporte
necessário para
ter sucesso em um
ambiente agradável
e positivo. Nossas
escolas são particulares
e tem sua própria
gerencia e estão todas
comprometidas a
promover os mais altos
padrões de ensino de
linguas

ENCANTADO
ROUEN!

A linda cidade medieval que é cortada pelo Rio
Sena, é a vibrante capital cultural, histórica e
gastronomica da Normandia!

O mestre do movimento impressionista, Claude
Monet, pintou 30 quadros da Catedral de Notre
Dame, que fica no centro da cidade, fazendo com
que esta seja uma das mais adoradas construções
da cidade, mas existem muitas outras belezas
arquitetônicas para serem descobertas, como
vários museus e a igreja que foi feita em
homenagem a heroína nacional,
Joana d’Arc.

Rouen

Paris

O centro histórico da cidade,
com suas ruas de paralelepípedo,
e casas de madeira típicas da
região, é cheio de lojas e charmosos
restaurantes.
Sendo
também
uma
cidade
universitária, tem sempre uma boa
vida noturna.

Como chegar a rouen ?
O acesso à cidade é muito fácil partindo dos
aeroportos de Paris (Roissy Charles de Gaulle, Orly
e Beauvais).
É só pegar um ônibus ou trem que leve ao centro de
Paris e da Gare Saint Lazare até a estação de trem
de Rouen são apenas 1 hora de trem.
Além de linhas de ônibus (Flixbus, OUIBus, Islines)
que saem de Paris ou direto do terminal 3 do
Charles de Gaulle para Paris.
Oferecemos também a opção de trasfer privadas
direto do aeroporto para nossas famílias.

Como se inscrever ?
Complete o formulário de inscrição em nosso site
ou nos contate no info@frenchinnormandy.com
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Por que os estudantes

nos escolhem?

MAP FIN

- Por oferecemos uma atmosfera agradável para
o aprendizado
- Cidade ideal para a imersão na lingua e cultura
francesa
- Atenção personalizada
- Professores altamente qualificados
- Aproveitamento total do tempo de estudo,
aulas de 60 minutos e poucos feriados
- Equipe competente, receptiva e atenciosa.
- Estudantes do mundo todo

Por que nos de fato nos importamos!

NOSSOS ALUNOS VEM DE TODA PARTE DO MUNDO!
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APRENDA FRANCÊS
em um ambiente desafiador e ao mesmo tempo
inspirador !
NOSSAS INSTALAÇÕES
• 12 salas de aula
• Hall para os estudantes com
bebedouro, maquina com opção de
bebidas frias e quentes além de lanches
leves
• Balcão com informações turísticas e de
eventos da cidade
• Biblioteca para uso e aluguel de livros,
DVDs e CDs
• Espaço de lazer com mesa de ping pong
e pebolim
• Wifi por toda escola
• Espaço de estudo com computadores e
acesso à internet
• Acesso para pessoas com necessidades
especiais por toda escola

A French in Normandy está localizada do lado
esquerdo do Rio Sena, na parte «moderna» de
Rouen, em uma area residência tranquila próxima ao
Shopping Center Saint Severe e o Jardim Botânico
da cidade fica logo ao lado da escola.
Essa região fica a apenas 30 minutos de caminhada
do centro histórico com sua famosa catedral e
construções medievais.
O Acesso até a escola é muito fácil já que existem
3 paradas de metrô e 2 paradas de ônibus a poucos
minutos caminhando do nosso edifício. Além de
estações para aluguel de bicicletas.
Nossa escola é totalmente equipada para acesso
com cadeira de rodas.

Primeiro dia
No primeiro dia nós pedimos aos alunos que cheguem
na escola por volta das 8:00/8:15 da manhã para
que possam conhecer a escola e nosso pessoal, além
de fazer um pequeno teste oral para termos certeza
de que será dirigido para a turma com seu nível de
conhecimento.
Há também um teste online que pedimos que o
aluno complete antes de chegar na escola, assim não
se perde tempo algum e o aluno já começa suas aulas
às 9:30.
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Na sala de aula
Nossa equipe

O nosso time de professores e especialistas é
altamente motivado e qualificado além de ter
experiência em ensinar alunos do mundo todo.
Eles são selecionados não apenas baseado em seu
conhecimento profissional e experiencia, mas
também pela sua personalidade e empatia.

Material de ensino
Nós preparamos nosso próprio material. Cada
lição tem uma seleção de materiais que cobre os
pontos básicos da gramatica e linguistica que serão
ensinados naquela lição.
No primeiro dia o aluno recebe nosso próprio livro de
gramática e ao longo do curso varias outros materiais
complementares são oferecidos, como materiais de
leitura, exercícios, ditados, revistas, jornais e outros
materiais que tragam a realidade do dia a dia para as
lições.

Nossa abordagem
A French in Normandy tem como prioridade oferecer
lições de francês de alta qualidade e nosso objetivo é
que no final da estadia conosco, o aluno retorne com
maior confiança para se comunicar em francês.
As aulas tem foco na conversação e entendimento
da lingua, a gramática vai sendo inserida e cobrada
de forma progressiva com a evolução do aluno e da
turma.
- Oferecemos cursos para todos os níveis, desde
A1 (iniciantes) ao C2 (Avançado)
- Nossas aulas começam toda segunda feira para
todos os níveis.
- Máximo de 12 alunos por sala de aula
- Preparamos os alunos para diversos testes de
proficiência
- Todos os alunos recebem o certificado de
conclusão do curso
- O progresso dos alunos é monitorado de perto
pelo professores
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Programas
Sociais e
Culturais

fora da sala
de aula.
As nossas atividade gratuitas que acontecem
depois das aulas, são uma ótima oportunidade
para continuar a a aprender e falar francês!

Segunda Feira:

Orientação e tour pela cidade
com novos alunos ou oficina de
gramática

Terça Feira:

Teatro/»Media Club» - Foco na
pronuncia e entonação da lingua.

Quarta Feira:

“Book Club”- Descubra os grandes
autores franceses com estudo de
partes dos seus livros mais famosos.

A Normandia é linda e é um grande prazer
apresentar pros nossos alunos o que a região tem de
mais bonito. Os grupos são sempre acompanhados
por alguém do nosso time e o aprendizado da lingua
continua fora da sala!

Clube de Cinema - A cada semana
nos mostramos aos alunos algum
clássico filme francês.

Quando o valor da excursão não estiver incluso
no valor do curso os alunos serão informados dos
mesmos.
Alguns dos lugares que visitamos inclui:
• Mont Saint Michel
• Praias de chegada da Segunda Guerra Mundial
• Casa e jardins de Monet em Giverny
• Penhascos de Etretat
• Dieppe
• Caen
• Camembert
• Feiras de rua em mercados locais
• Museus pela cidade de Rouen
• Castelos
• Bayeaux Tapestry

©J.F. Lange

Quinta Feira:

Excursões

e muitos outros…
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Nossos Cursos
Níveis e turmas

• Aulas individuais e cursos combi

Oferecemos aulas particulares durante todo o ano
de acordo com a necessidade do aluno e também
temos a opção de combina-las com as aulas em
grupo, os cursos COMBI. Nessa modalidade os
cursos tem duração minima de uma semana e as
seguintes opções:

Temos turmas de francês básico em 6 níveis
diferentes, desde o iniciante (A1) ao avançado(C2),
além dos cursos específicos de preparação para
exames de proficiência, cursos Combi e cursos
específicos. As turmas tem no máximo 12 alunos
por sala de aula.

Inicio das aulas

• COMBI 50/50

15 horas de aulas semanais em grupo na parte
da manhã e 15 horas de aulas particulares por
semana na parte da tarde, distribuídas como for
melhor para o aluno.

As aulas começam toda segunda feira do ano para
todos os níveis, exceto o «French and Cuisine” que
começa na primeira segunda feira de cada mês.

Idade minima

• COMBI 15+5

16anos, exceto para cursos específicos como o
30+.

15 horas de aulas semanais em grupo na parte da
manhã e 5 horas de aulas particulares por semana
pela manhã (8:00-9:00) ou na parte da tarde.
Desconto especial para os alunos que optarem por
fazer aulas particulares depois

Programas básicos
Esses são os cursos de francês geral em grupo que
oferecemos ao longo do ano. A duração mínima
desses cursos é de uma semana e o aluno pode
optar pela quantidade de horas/ aulas que quer
estudar por semana.

• DEMI INTENSIVE
CARGA HORÁRIA: 10 horas de aulas semanais
HORÁRIO DAS AULAS: 14:00-16:00

• SEMI INTENSIVE
CARGA HORÁRIA: 15 horas de aulas semanais
HORÁRIO DAS AULAS: 9:30-13:00
*pausa das 11:00-11:30

• INTENSIVO
CARGA HORÁRIA: 25 horas de aulas semanais
HORÁRIO DAS AULAS: 9:30-13:00 e 14:00-16:00
*pausa das 11:00-11:30
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Cursos de preparação delf/dalf

Mini Grupo 30 + (Máximo 4 alunos)

Todo ano nossa taxa de aprovação nos testes de
proficiência é maior do que 95%.
Preparamos cursos específicos para os alunos que
querem fazer os testes, são eles:

Este curso com duração minima de uma semana, é
especial para os alunos acima de 30 anos de idade.
CARGA HORÁRIA: 30 horas de aulas semanais
HORÁRIO DAS AULAS: 9:30-13:00 e 14:00-17:30
*pausa das 11:00-11:30 e 15:30-16:00

• SUPER INTENSIVO DELF/DALF

FRENCH AND CUISINE

15 horas de aulas semanais em grupo na parte da
manhã e 10 horas semanais de aulas dedicadas a
preparação para os exames na parte da tarde.
DURAÇÃO MÍNINA DE 4 SEMANAS.
HORÁRIO DAS AULAS: 9:30-13:00 e 14:00-16:00
*pausa das 11:00-11:30

Curso ideal para quem gosta da “patisserie”
francesa e gostaria de aprender a cozinhar com um
chef francês! A intenção aqui não é virar um
profissional e sim entrar em contato com essa
deliciosa parte da cultura francesa enquanto
estuda conosco.
NESSE CURSO AS AULAS COMEÇAM
TODA PRIMEIRA SEGUNDA FEIRA DO MÊS E
TEM
DURAÇÃO DE 1 A 2 SEMANAS.
CARGA HORÁRIA: 15 horas semanais de francês
básico na escola
+ 3 tardes de aulas de culinária no nosso atelier
parceiro

• COMBI DELF/DALF
15 horas de aulas semanais em grupo na parte da
manhã e 5 horas semanais de aulas dedicadas a
preparação para os exames na parte da tarde.
DURAÇÃO MÍNINA DE 1 SEMANA.
HORÁRIO DAS AULAS: 9:30-13:00
*pausa das 11:00-11:30

• DEMI DELF/DALF
10 horas semanais de aulas dedicadas a

Francês para negocios
A French in Normandy oferece cursos particulares

©J.F. Lange
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focados no mercado de trabalho. As aulas são
montadas especificamente para cada pessoa com
ênfase em um vocabulário e contexto especifico.
Os cursos tem carga horária de 15, 20 ou 30 horas
semanais ou até mesmo uma super imersão de 50
horas semanais, que inclui almoço com o professor.
Temos também a opção de montar cursos
específicos para pequenos grupos de acordo com a
necessidade das empresas. Por favor, nos contate
para mais detalhes.
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French in Normandy
e seus programas de Pathway
Sua jornada acadêmica ou profissional
francesa começa com a French in
Normandy!

A FiN tem um programa sócio-cultural e uma
equipe dedicada pronta para ajudar os alunos
a se adaptarem a um novo país. O foco é no
conhecimento da lingua de maneira progressiva.
Nos três últimos meses do programa, os alunos
se preparam para os exames DELF B2 ou DALF
C1 dependendo do seu progresso e também
participam de workshops específicos para adquirir
vocabulário especializado.

O inovador programa “Pathway» da French in
Normandy oferece aos estudantes internacionais
um caminho direto para vários diplomas de
pós-graduação em universidades nas areas de
negócios, belas artes, moda e culinária na França
ou em outros países de língua francesa, como o
Canadá.

Vamos fornecer as habilidades necessárias para
sua jornada acadêmica. Além disso, o nosso
«Programa Pathway» oferece aprofundamento
de estudo e conhecimento do ambiente francês,
para que o aluno possa atender às expectativas de
estudos universitários na França.

Nossos programas em francês lhe darão as
habilidades lingüísticas necessárias e a base
acadêmica essencial, além de uma preparação
para o teste DELF B2 ou um teste DALF C1/2 para
entrar com sucesso ao seu curso universitário.

Dependendo da Universidade que o aluno escolher,
esse poderá iniciar seu curso diretamente depois
que acabar os fundamentos de francês na FiN, sem
que nenhum teste de nível seja necessário.

Com o programa Pathway da Frenchin Normandy,
os alunos têm um caminho aberto para a graduação
ou pós-graduação, com excelentes conhecimentos
de francês.

• Segunda parte

O nosso programa não irá somente preparar os
alunos para um estudo mais aprofundado, mas
também fornecer-lhes o maior nível de apoio
durante o seu ano de transição no exterior,
tornando-se uma escolha ideal para estudantes
internacionais que precisam adquirir habilidades
de língua francesa para viver e estudar na França
ou em um país de língua francesa.

Você escolhe em qual instituição quer começar e
estudar em Setembro!

DATAS DE INICIO E DURAÇÃO
O Aluno que desejar vai estudar na French in
Normandy por 44 semanas. As aulas do Pathway
começam no mês de Setembro de cada ano, assim
o aluno estará pronto para ingressar a universidade
no ano seguinte em Setembro.

COMO FUNCIONA?
• Primeira parte

O curso compreende 32 semanas de aulas básicas
de francês e as 12 ultimas semanas são de curso
dedicado ao DELF/DALF. Carga horária de 25
horas semanais e máximo de 12 alunos por sala de
aula.

Curso fundamental de francês na French in
Normandy.
Nossa escola se orgulha de oferecer aos estudantes
a oportunidade de continuar seus estudos
acadêmicos na França. Os estudantes podem
fazer um curso de francês na FIN antes de entrar
no estabelecimento escolhido com as habilidades
linguísticas apropriadas para a conclusão bemsucedida do curso. Outra opção, para os alunos que
estão realizando programas em inglês, é fazer um
curso de francês na FIN porque é uma introdução
maravilhosa para a vida na França.
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Acomodação
Casa de família executiva

Nós temos um departamento de acomodação na
escola dedicado a encontrar a melhor acomodação
possível para que o aluno tenha uma super
experiencia de aprendizado e imersão.
Oferecemos acomodações em hotéis, residências
estudantis, apartamentos e casas de familia.

Para os alunos que querem mais privacidade, nessa
opção o aluno terá um banheiro só para ele. Está
incluso café da manhã e jantar nos dias da semana
e 3 refeições nos finais de semana.

Casa de família “bed and breakfast”
Pros alunos que não optarem por não participarem
das refeições com a família, apenas o café da manhã
é incluído nessa opção. Quarto privado e banheiro
compartilhado.

Casa de familia ou “homestay»
Nós recomendamos a estadia em casa de familia,
principalmente num primeiro momento de curso
para que o aluno possa de fato imergir na cultura
local. Temos um cuidado especial em escolher as
casas de família que são nossas parceiras e temos
várias bem próximas da escola!
O departamento de acomodação visita as famílias
com freqüência para assegurarmos a melhor
qualidade possível da estadia, além de tomarmos
cuidado para que os alunos e as famílias tenham
pontos em comum com o intuito de facilitar a
convivência entre eles.
As famílias entendem a importância e o papel
delas para fazer a visita do aluno mais agradável o
possível, oferecemos as seguintes opções para os
alunos que queiram ficar em uma das nossas casas
de família:

Studio na casa de família
Algumas
das
nossas
famílias
oferecem
unidades independentes, como studios, em suas
propriedades que são oferecidas para alunos que
se interessem. Nenhuma refeição é oferecida.

Residência estudantil
Para os estudantes que preferem ficar em
residências, temos três opções em Rouen: Uma
residência que acaba de ser construída próxima
a escola (apenas 10 minutos de caminhada) que
oferece café da manhã durante os dias da semana
e outras duas opções mais básicas e próximas
ao centro da cidade. Todas as opções oferecem
banheiro privativo e utensílios/roupa de cama em
uma acomodação tipo kitnet.

Casa de família meia pensão

Hoteis

O aluno terá o seu próprio quarto com banheiro
compartilhado. Está incluso café da manhã e
jantar nos dias da semana e 3 refeições nos finais
de semana.

A French in Normandy trabalha com uma seleção
dos melhores hotéis de Rouen, de acomodações
mais simples a hotéis 5 estrelas.
5* Hôtel de Bourgthéroulde.
4* Hôtel du Vieux Marché, Hôtel Mercure Cathédrale.
3* Hôtel de l’Europe, Hôtel de Dieppe.
2* Hôtel de la Cathédrale.
1* Hôtel de Quebec.

Os hotéis que escolhemos estão todos a 30 minutos
da escola. É necessário ter um cartão de crédito
válido para fazer uma reserva.
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26 bis rue Valmont de Bomare
76100 Rouen, France
+ 33 (0) 2 35 72 08 63
+ 33 (0) 2 35 72 08 64
info@frenchinnormandy.com
www.frenchinnormandy.com

Nous joindre sur Facebook
Twitter et You Tube pour
plus d’informations

