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DETALHES SOBRE
OS CURSOS

ROUEN

PROGRAMAS E TARIFAS 2020
Os cursos começam todas segundas- feiras do ano.
A inscrição em qualquer curso na French in Normandy dá acesso aos nossos «Clubes» que acontecem após as aulas, das 16h15-17h30. (Segunda-feira:
Gramática divertida / terça-feira: clube de fonética e teatro / quarta-feira: clube do livro / quinta-feira: clube de cinema / sexta-feira: orientação pessoal).

TAXA DE REGISTRO

DEMI-INTENSIVE
10 horas de aulas + 5 horas de
oficinas por semana

SEMI-INTENSIVO
15 horas de aulas + 5 horas de
oficinas por semana

INTENSIVO
25 horas de aulas + 5 horas de
oficinas por semana

Taxa de inscrição inclui kit de boas vindas com
caderno, mapas, informações turísticas, etc...

€

Todo material de ensino, apostilas da French in
Normandy, livro de gramática e livro de
exercícios gramaticais, certificado de
conclusão de curso, etc.

60

MATERIAIS

OPÇÕES DE CURSOS

60 €

Número de semanas Custo por semana

1 ou mais

150 €

1-2

230 €

3-5

210 €

6-12

196 €

13-25

189 €

26-35

170 €

36-48

150 €

1-2

340 €

3-5

319 €

6-12

289 €

13-25

250 €

26-35

215 €

36-48

195 €
999 €

DETALHES SOBRE OS CURSOS
10 horas de aulas diárias de 60 minutos das 14h às16h

Aulas das 9h30min às 13h, com um intervalo
de 30 minutos (das 11h às 11h30min).
O preço inclui uma sessão de orientação na primeira
segunda-feira à tarde.

Aulas das 9h30min às 13h e das 14h às 16h, diariamente, com
intervalo de 30 minutos
(das 11h às 11h30min).
O preço inclui uma sessão de orientação na primeira
segunda-feira.

Planejado de forma personalizada, para que você possa
atingir as suas necessidades, e disponível ao longo do ano.
Horário flexível.

PERSONALIZADO
15 horas por semana

1 ou mais

PERSONALIZADO
30 horas por semana

1 ou mais

COMBI 15+15
GRUPO/PERSONALIZADO
30 horas por semana

1 ou mais

1.299 €

Aulas das 9h30min-13h00 com intervalo de 30 minutos.
(11h00-11h30), para o grupo,
e então 5 horas individuais à tarde.

COMBI 15+5
GRUPO/PERSONALIZADO
20 horas por semana

1 ou mais

599 €

Aulas em grupo das 9h30min-13h00, com intervalo de
30 minutos (11h00-11h30) e 5 horas de aulas individuais na
parte da tarde.

1 ou mais

555 €

As aulas são das 9h30 às 13h com
uma pausa de 30 minutos
(11h -11h30) em um grupo geral e depois
5 horas de um para um.
Tempos de aulas individuais serão
das 8h às 9h ou das 16h30.

1

799 €

Os cursos começam toda primeira segunda feira de cada mês.
As aulas são das 9:30 - 13:00, com intervalo de 30 minutos
(11:00-11:30) e na parte da tarde das 14:00-17:30

NOVO

COMBI 15+5 AM/PM
20 horas por semana

30+
30 horas
(Para estudantes a partir
dos 30 anos, máximo de
4 alunos por sala)

(65 € por hora extra)

1.999 €

9h30min-13h, 14h-17h30min, diariamente, incluindo dois intervalos de 30 minutos
(65 € por hora extra)
(11h-11h30min e 16h-16h30min).

2

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O DELF DALF
OPÇÕES DE CURSOS

Número de semanas

Custo por semana

DETALHES SOBRE OS CURSOS

1-8

170 €

9 ou mais

150 €

10 horas de aulas de 60 minutos dedicados à preparação dos exames
DELF/DALF das 14h às 16h, mais acesso diário aos nossos Ateliers
depois das aulas - Segunda-feira: Grammar Fun / Terça-feira: Taxa do
exame/ reserva não incluída. Clube fonético e de teatro / Quarta- feira:
Book Club / Quinta-feira: Ciné Club / Sexta-feira: Aulas Particulares.
Total de 15 horas horas semanais de estudo (60 minutos/aula).

3D : DEDICADO DELF/
DALF

1-8

350 €

15 horas de aulas + 10
horas de workshops DELF /
DALF por semana + 5 horas
de clubes por semana

9 ou mais

325 €

DELF/DALF COMBI

4

599 €

Aulas das 9h30min às 13h, com trinta minutos de
intervalo (11h às 11h30min) num grupo geral, além de 5 horas em
curso personalizado de preparação para DELF DALF, à tarde. Taxa do
exame e reserva não incluída.

DELF/DALF COMBI
AM/PM
COMBI 15+5

4

555 €

As aulas são das 9h30 às 13h com uma pausa de 30 minutos (11h
-11h30) em um grupo geral e depois 5 horas de um para um. Tempos
de aulas individuais serão das 8h às 9h ou das 16h30.

DEMI DELF/DALF
10 horas de aulas + 5 horas
de oficinas por semana

NOVO

DELF/DALF Learnware

Curso especial de preparação para a prova:
25 horas por semana incluindo 15 horas de aulas gerais
em grupo e 10 horas por semana com workshops à
tarde, das 14h às 16h, diariamente. Taxa do exame/reserva não
incluída.

Material especializado fornecido como parte
de nossos cursos de preparação para exames

60 € (suplemento único)

DELF/DALF
"ONLINE"

Entre em contato para mais detalhes

OUTROS SERVIÇOS
TCF Naturalization, Quebec, Canadá

150 €

4 testes obrigatórios

TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EXAME
FORA DE ROUEN

60 €

Taxa de agendamento para DELF/DALF ou outro exame
externo (não incluindo exame para ingresso)

RELATÓRIO PEDAGÓGICO DETALHADO

60 €

Relatório personalizado detalhado no final do curso

NOVO

CERTIFICADO VOLTAIRE
Faça seu CV se destacar e conquiste o Certificado Voltaire enquanto estiver na French in Normandy.
Toda terça-feira, este workshop especializado irá polir suas habilidades de francês escrito e oferecemos o teste todos os meses. O certificado
Voltaire é um teste de múltipla escolha que é reconhecido da mesma maneira que o TOEIC para o inglês. Empresas reconhecem o seu valor e
sabem que os candidatos bem sucedidos têm uma ortografia precisa, são capazes de usar o idioma apropriado em uma ambiente comercial e são
capazes de escrever cartas, documentos, e-mails e relatórios em francês fluente.

Clubes nas Terça-feiras das 16h-18h

35 € por semana

Teste

60 € por pessoa

« FRANCÊS PLUS » PROGRAMAS DE IDIOMAS E LAZER PARA FRANCÓFILOS!
PROGRAMA

PREÇO

DESCRIÇÃO

360 €

Os cursos começam toda segunda feira de cada mês. 15 horas
de aulas de francês na sala de aula (9:30-13:00) e 3 tardes de
workshop de culinária.

"French and Cuisine”

NOVO

Um curso que envolve a demonstração e pratica da
culinária em combinação com o nosso programa de
aprendizado da lingua.

50+
(para estudantes a partir de 50 anos)
15 horas semanais. 1 ou 2 semanas.

449 €
por semana

Datas de inicio em 2020: 25/05 e 28/09
As aulas são das 9:30 às 13:00. 4 atividades culturais incluídas.

Formação profissional em serviço e desenvolvimento para professores de francês
OPÇÕES DE CURSOS

Custo 1 semana

Abordagem Neurolinguística de
aprendizado da lingua (ANL)

550 €

Metodologia geral

530 €

Metodo e linguagem

530 €

Intensivo

460 €

Custo 2 semana

DETALHES DO CURSO
25 horas de treinamento (3 vezes ao ano)
Datas de inicio 2020: 03/02 - 20/07 - 23/11

Entre em contato
para mais detalhes
dos cursos de 2
semanas.

25 horas de treinamento para aprimorar as técnicas de ensino
e aprender novas atividade de classe. (6 vezes ao ano)

Curso para aprimorar técnicas de ensino e melhorar o conhecimento de francês ao mesmo tempo. (9 vezes ao ano)
Curso para atualizar e reciclagem das habilidades linguisticas. (inicio toda segunda feira)

3

ACOMODAÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS PARA 2020
TAXA DE HOSPEDAGEM

60 €

Também pago em caso de mudança de alojamento

HOSPEDAGEM EM CASA DE FAMÍLIA

CUSTO

DESCRIÇÃO

CASA DE FAMÍLIA MEIA-PENSÃO

199 €

6 noites em casa de família: dias úteis com meia pensão
(café da manhã e refeição à noite), nos finais de semana pensão completa.

DIA EXTRA: MEIA PENSÃO

35 €

Se o “check in” for antes do Domingo e/ou se o “check out”
for depois do sábado

CASA DE FAMÍLIA EXECUTIVA
COM MEIA PENSÃO

299 €

6 noites em casa de família: banheiro privativo, dias úteis com meia
pensão (café e janta), finais de semana com pensão completa

DIA EXTRA: MEIA PENSÃO

50 €

Se o “check in” for antes do Domingo e/ou se o “check out”
for depois do sábado

OUTRAS ACOMODAÇÕES
ESTÚDIO EM RESIDÊNCIA 1
"Les Estudines"

49 €*

Preço por noite, inclui café da manhã nos dias úteis.

670 €*

Preço por mês, inclui café da manhã nos dias úteis.

ESTÚDIO EM RESIDÊNCIA 2
"NeoResid" / "Nexity"

De

480 €*

Mínimo 3 meses
Preço por mês civil

De

STUDIO 3 ESTÚDIO EM FAMÍLIA

Preço por mês. Estúdio privado com uma das nossas
famílias anfitriãs.

480 €*

HOTEL, POUSADA, ETC

Preço de acordo com a seleção feita.

TRANSFERS (Preços de cada trecho)
TRANSFER INDIVIDUAL
PARIS ROISSY/ORLY

265 €*

Transfer individual: buscar na chegada

TRANSFER COMPARTILHADO
PARIS ROISSY/ORLY

170 €*

Táxi Lotação compartilhado com outros passageiros,
de ponto definido, no aeroporto.

TRANSFER INDIVIDUAL
PARIS BEAUVAIS

240 €*

Transfer individual: apanhar na chegada

AEROPORTO DEAUVILLE

240 €*

Transfer individual: apanhar na chegada

ESTAÇÕES DE PARIS

265 €*

Transfer privada: traslado de chegada

*A French in Normandy se reserva do direito de aumentar, durante o ano, as taxas de serviços de terceiros.

ALTRI SERVIZI

€

TAXA PARA PAGAMENTOS
BANCÁRIOS

35 €

SEGURO INTERNACIONAL

€
1-4 Semana 15
5-16 Semana 12€

Seguro de Saúde Internacional Obrigatório, a menos que o aluno possa mostrar
uma cópia e número de um seguro válido

at

17+ Semana 8€

Para cobrir taxas para aqueles que usarem transferências bancárias
de fora da Europa. Solicite-nos detalhes sobre meios de pagamento
alternativos.
Características Significativas: Acidente Pessoal, Médico, Cancelamento, Redução, Benefício de Atraso de Viagem, Itens Pessoais, Atraso de
Bagagem e Responsabilidade Pessoal.
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FRENCH IN NORMANDY
26 bis rue Valmont de Bomare
76100 Rouen - France
Tél. : +33 2 35 72 08 63 - Fax : + 33 2 35 72 08 64
Número de plantão : (+33) 6 72 43 10 04

TAMANHO DAS TURMAS:
Cursos Semi-intensivo e Intensivo têm um máximo de 15 alunos.
Cursos com minigrupos de profissionais têm um máximo de 4
alunos.

FERIADOS PÚBLICOS:
Os alunos NÃO perdem aulas devido a feriados públicos. As horas
da semana são programadas ao longo dos dias remanescentes.

EURL LANGUAGE SERVICES NORMANDIE PICARDIE
Siège : 26 bis rue Valmont de Bomare - 76100 Rouen - France
Capital de 7 622,45€ RCS ROUEN : B 411 845 829
N° d’existence : 23760421476

eleri.maitland@frenchinnormandy.com
info@frenchinnormandy.com
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