Desde 1989

APRENDA ESPANHOL

A ALMA DO ESPANHOL
ESPANHA E AMÉRICA LATINA

30 ANOS CELEBRANDO EXPERIÊNCIAS

32 destinos na Espanha e na América Latina

Reconhecido internacionalmente como líder no ensino
de espanhol como língua estrangeira

Carlos Anadón | CEO
Nos últimos 30 anos, inspiramos alunos de todas
as idades e nacionalidades a viverem seus sonhos
descobrindo uma nova língua e cultura. Nosso objetivo
é abrir o seu caminho para um futuro global, onde o
conhecimento do espanhol lhe proporcionará inúmeras
oportunidades profissionais e experiências pessoais
únicas.

México
Guanajuato
Oaxaca
Playa del Carmen

Sabemos que cada um dos nossos alunos tem aspirações
e motivações únicas para estudar espanhol. Por isso,
oferecemos uma ampla variedade de programas e
atividades. Nossos consultores de estudo qualificados
irão ajudá-lo desde o início para atender às suas
necessidades específicas.

Costa Rica
Santo Domingo de Heredia

Equador
Quito

Você fará parte de nossa comunidade Enforex, centrada
no aluno, desde o início. Todos os anos, mais de 40.000
alunos com mais de 80 nacionalidades estudam o
espanhol conosco em um de nossos 40 campus na
Espanha e na América Latina. Este é o ambiente ideal
para amizades que durarão a vida toda. Junte-se a nós
e veja por si mesmo porque a Enforex é um lugar e uma
experiência única!

Peru
Cusco

Bolívia
Sucre

Chile
Santiago do Chile

Argentina
Córdoba
Buenos Aires

Uruguai
Montevidéu

ENFOREX AO LONGO DOS ANOS

Enforex abre sua primeira
academia de idiomas em Madrid

1992
1989
Enforex é fundada na
Espanha como uma
organização educacional
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O primeiro acampamento de verão
internacional abre suas portas em Marbelha

1996
1995
Enforex abre o primeiro
campus em Madrid

Sede é estabelecida em
Madrid

2001

1998
1998
Enforex abre seu primeiro
campus em Barcelona

Enforex faz alianças com
escolas de idiomas na
América Latina

1999
A primeira Residência
Estudantil da Enforex abre
suas portas

2002
É criada a nossa própria
Metodologia inovadora de
Aprendizagem

Desde 1989

ENFOREX NO MUNDO
40 13
8
1

Campus

Países

Acampamentos
de Verão

Escritório
Central

Cuba
Havana
Santiago de Cuba
Trinidad

República Dominicana
Sosúa
Santo Domingo

Guatemala
Antigua

Colômbia

Salamanca

Bogotá
Cartagena das Indias

Barcelona

Madrid

Valência
Alicante

Sevilha
Granada
Cádis

Málaga
Marbelha

Tenerife

“Inspiramos nossos alunos a alcançar os seus sonhos através
da educação e experiências únicas.”
Enforex adquire dois
Campus de Idiomas
Espanhol em Alicante e
Valência

2004
2005
Enforex adquire o Grupo de
Escolas don Quijote

Ideal Education Group é
criado pela Enforex

2006
2008
Enforex lança um programa
de agência de intercâmbio
nos EUA

Enforex abre escritórios
comerciais na China

2009
2010
Enforex cria um consórcio
em mais de 30 universidades
espanholas chamado eduSpain

Enforex adquire três
campus de idiomas
espanhol no México

2011
2013
Nosso primeiro campus de
espanhol abre na Costa Rica
e no Equador

A Enforex possui atualmente
40 campus em 13 países, 8
Acampamentos de Verão
e modernas residências
estudantis

2020
2015
Começamos a oferecer
nossos cursos on-line em
espanhol
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Bem vindo na Enforex
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Desde 1989

EMBARQUE NUMA
VIAGEM LINGUÍSTICA
Espanha e América Latina
DESCUBRA O ESPANHOL EM NOSSOS DESTINOS | O ANO TODO

SOBRE ENFOREX

6

Nossa Missão / Visão

8

Por que aprender espanhol é
importante?

AMÉRICA LATINA

ESPANHA

Top 8 razões para estudar espanhol
com a Enforex

10

A EXPERIÊNCIA ENFOREX

Alicante

32

Argentina

70

Barcelona

34

Chile

71

Granada

36

Colômbia

72

Madrid

38

Costa Rica

73

Málaga

40

Equador

74

Marbelha

42

México

75

Salamanca

44

Sevilha

46

Aprendizagem personalizada

13

Tenerife

48

6 Níveis | Alcance os seus objetivos

15

Valência

50

Certificar e Avançar

17

Personalize seu curso de espanhol

18

Cursos intensivos

19

Personalize seu curso

20

Preparação oficial de exames

21

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Programas especiais

22

Barcelona Beach

60

Marbelha Elviria

64

Madrid

61

Marbelha Las Chapas

65

Estude em um grupo da sua idade 24

CAMPAMENTOS DE VERÃO INTERNACIONAIS NA ESPANHA

Hospedagem

26

Málaga

62

Salamanca

66

Mergulhe em uma nova cultura

28

Marbelha Centro

63

Valência

67
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APRENDA

VIVA

EXPLORA

espanhol

uma nova cultura

Espanha e América Latina
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TOP 8 RAZÕES
PARA ESTUDAR ESPANHOL
COM ENFOREX
PROGRAMAS PARA TODAS AS IDADES
Programas especiais para crianças, adolescentes, estudantes universitários, adultos,
programas +50 anos, executivos e profissionais. Divididos em diferentes programas,
campus e destinos.

11

Campus na Espanha

21

Destinos na América Latina

8

Acampamentos de Verão

40,000+ alunos de mais de 80 nacionalidades por ano
1% AUSTRÁLIA
1% CANADA
1% SUL DA ASIA
2% COREIA
3% ORIENTE MÉDIO
3% SUÍÇA
3% REINO UNIDO
3% PAÍSES ESCANDINAVOS
3% PAÍSES BAIXOS
3% JAPÃO
3% FRANÇA
4% ITÁLIA
4% BRASIL
5% CHINA
6% ÁFRICA
7% EUROPA DO LESTE
7% ALEMANHA
8% EUA
33% OUTROS PAÍSES
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1.

PERSONALIZADO

6.

Nossos programas de intercâmbio são totalmente
flexíveis e começam toda segunda feira de cada semana.
São programas personalizados de acordo COM as suas
necessidades e interesses. Você poderá criar o seu próprio
curso escolhendo quando, onde e como estudar além de
poder combinar 32 destinos em 13 países diferentes.
Você também poderá personalizar seu alojamento
escolhendo entre cinco opções diferentes para que você
possa se sentir em casa.

2.

PEQUENOS GRUPOS INTERATIVOS

4.

ENFOCADO NOS ALUNOS

32 +			
Nossas escolas estão localizadas nas melhores cidades
falantes do espanhol em todo o mundo, próximas aos
bairros históricos e turísticos com várias opções de
atividades. Escolha entre 13 países e 32 cidades diferentes.
Todas as nossas escolas estão localizadas no coração de
cada cidade e se orgulham de oferecer para os alunos
modernas instalações, espaços sociais e uma equipe
acolhedora.
|

7. INTERNACIONAL

|

80 +

Durante a sua estadia conosco, você compartilhará a sua
viagem em um novo idioma, suas aventuras e experiências
com outros alunos de mais de 80 nacionalidades diferentes
juntos e fará amizades que durarão por toda a vida.

As turmas variam de 6 a um máximo de 12 alunos o que
permite maior participação em classe e interação entre
os alunos. As turmas são compostas por profissionais
que possuem excelentes qualificações acadêmicas com
experiência comprovada. Você irá interagir diariamente
com os seus professores. O seu sucesso linguístico será a
sua motivação. Os workshops de cultura são de no máximo
15 alunos.

3.

DESTINOS TOP

8.

SERVIÇO COMPLETO

|

24H

A escola oferece uma abordagem personalizada e centrada
na aprendizagem do estudante onde alunos e professores
estão ativamente envolvidos em um ambiente de
aprendizagem. Nossos experientes e motivados professores
são treinados com diferentes metodologias de ensino para
responder às necessidades de aprendizagem de cada um
dos nossos alunos.

Sabemos que estudar no exterior é uma aventura e que as
memórias criadas por essas experiências são inesquecíveis.
Portanto, oferecemos uma ampla variedade de diversão e
atividades culturais e excursões em todas as nossas escolas.
Nossa equipe está sempre disponível para organizar o seu
alojamento, receber você no aeroporto e ajudar com os
detalhes da sua viagem.

ACREDITADO

ASSISTA O QUE NOSSOS ALUNOS DIZEM...
Saiba tudo sobre a experiência que nossos alunos vivem conosco.

Nossas escolas atendem aos mais altos padrões de
excelência e são, portanto, reconhecidas e credenciadas
pelas mais respeitadas organizações mundiais incluindo
o Instituto Cervantes, que acredita todas as nossas
escolas ENFOREX na Espanha e na América Latina. Nós
também oferecemos créditos universitários oficiais para
nossos cursos Intensivos de espanhol em mais de 300
universidades.

5.

UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL
Estudar espanhol é muito mais do que estar em sala de
aula; é uma experiência de vida inesquecível. Explore um
novo país, diferentes culturas e costumes enquanto você
se interage com as pessoas locais. Passeie pelas ruas e
mercados regionais, vivencie um ambiente animado com
bastante opções de atividades noturnas. Aumente sua
experiência ao combinar diferentes destinos sem faltar as
aulas.

www.youtube.com/user/enforexschools
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Nossa Missão
“Inspiramos nossos alunos a alcançar os seus sonhos através
da educação e experiências únicas.”

Nossos valores
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LIDERANÇA

TRABALHO EM EQUIPE

EMPATIA

Nós lideramos com coragem
para alinhar nossas equipes para
alcançar nossos objetivos.

Nós criamos um ambiente de confiança e respeito
através de colaboração e comunicação.

Nós simpatizamos com nossos
alunos para poder proporcionar
um serviço de alta qualidade.

Nossa Visão
“Sendo referência na cultura espanhola,
nós transformamos as vidas das pessoas.”

Desde

1989
ENSINANDO

E S PA N H O L

INOVAÇÃO

INTERNACIONAL

PAIXÃO

Nos esforçamos para inspirar
nossa equipe, nossos clientes e
fornecedores a criar novas ideias.

Nós abraçamos a diversidade para servir
globalmente cada vez melhor.

Nós colocamos o coração em tudo
que fazemos.
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Com mais de 400 milhões de falantes nativos em todo o mundo em
22 países, não há dúvida de que o espanhol é a segunda língua mais
falada e diversa do mundo. Dê o primeiro passo em direção a um futuro
melhor e descubra como a aprendizagem do Espanhol pode abrir muitas
oportunidades e enriquecer a sua vida.

POR QUE APRENDER
ESPANHOL É IMPORTANTE?

2

FORTALECER
O CURRÍCULO
PROFISSIONAL

Aprender Espanhol pode fazer a diferença
na sua carreira profissional. Expanda seus
contatos de rede, abra seu próprio negócio
para novos mercados na Espanha e na
América Latina e aproveite as melhores
oportunidades de trabalho graças a um
novo idioma.

1

GANHE CONFIANÇA
EM VOCÊ MESMO

Aprender e se expressar em uma língua
estrangeira como o espanhol é uma
conquista incrível! Viver no exterior tirar
da sua zona de conforto e fazer você viver
experiências e aventuras inesquecíveis
. Você ganhará maior autoconfiança e
realização do que jamais imaginou.

10

3

APROVEITE O
BENEFÍCIO DE SER
BILINGUAL

Está comprovado que ser bilíngue ou
multilíngue aprimora as habilidades
cognitivas e de comunicação, e o
aumenta a memória

6

ABRA A SUA MENTE
PARA UMA NOVA
CULTURA

Falar Espanhol significa que você
poderá ser comunicar com todo o
mundo que fala o idioma. Viaje e viva o
seu programa de intercâmbio de uma
forma mais autêntica. Nós garantimos
que você vai encontrar aventura e
diversão!

7

CONECTE-SE AO
MUNDO DO IDIOMA
ESPANHOL

Você poderá se comunicar com
mais de 400 milhões de falantes
de espanhol em todo o mundo.
Aproveite a oportunidade para fazer
novas amizades e conhecer um novo
mundo.

4

IMPULSIONE SUA
TRANSCRIÇÃO
ACADÊMICA

Aprender espanhol, especialmente em
um país estrangeiro, dá à sua transcrição acadêmica uma enorme vantagem.
Se você está procurando obter acesso a
uma universidade ou já está estudando
em uma universidade, adicionar Espanhol à sua transcrição abrirá portas e
oportunidades para você.

5

MELHORE A SUA
CARREIRA

Falar mais de um idioma fornece
oportunidades de carreira sem fim,
tanto no seu país natal quanto no
exterior. Em um estudo recente,
executivos com fluência na segunda
língua geralmente tinham uma renda
35% maior.
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Na Enforex, você encontrará um ambiente de aprendizado único e uma
metodologia em que você está no centro do nosso modelo educacional. A nossa
metodologia de ensino inovadora garante um progresso rápido e exitoso através
de um sistema de aprendizagem personalizado centrado no aluno.

APRENDIZAGEM PERSONALIZADA
PROFESSORES QUE FAZEM A
DIFERENÇA
Nossos professores têm uma média de
8 a 12 anos de experiência profissional
no ensino de espanhol para falantes não
nativos de todos os níveis de fluência.
Além de sua experiência, selecionamos
cuidadosamente nossos professores por
sua dedicação e entusiasmo, visíveis em
como eles administram suas aulas.

PERSONALIZE OS SEUS
ESTUDOS
Na Enforex, você poderá PERSONALIZAR
O SEU CURSO para atender às suas
necessidades e interesses. Os nossos
programas oferecem duração flexível,
começam todas as segundas-feiras de cada
semana e podem ser personalizados através
da construção do seu próprio curso ao
escolher, quando, onde e como estudar.
Adicione aulas particulares ou
preparação para exames oficiais ao seu
Espanhol Intensivo e tire o máximo de
aproveitamento da sua estadia conosco.

PEQUENOS GRUPOS
Nossas turma são limitado a um máximo
de 12 alunos (em média 6) para garantir
que você receba atenção personalizada
dos seus professores. Avance de nível
rapidamente enquanto participa da aula,
praticando seu espanhol e interagindo
com seus colegas.

MENTORÍA LINGUÍSTICA

O JEITO ENFOREX

Aprender Espanhol é praticar espanhol!
Com tantas pessoas quanto você conhece,
diariamente. Oferecemos um programa
de intercâmbio de idiomas onde os alunos
locais estudando sua língua nativa e se
encontram com você regularmente. Além
de fazer amigos e aprender a cultura local
e costumes, você aprenderá rapidamente
o vocabulário, ganhará confiança e falará
mais fluentemente.

Nos últimos 30 anos, a Enforex
desenvolveu sua própria
metodologia de ensino que
provou ser muito bem-sucedida.
Nossa abordagem de ensino é
projetada para desenvolver a
confiança e a fluência de cada
aluno em falar espanhol de forma
natural, enfatizando o estudo
das quatro principais habilidades
de aprendizado: Compreensão
auditiva, Compreensão de leitura,
Expressão e interação por escrito,
Expressão oral e Interação.
O Sistema Educativo Viva
o Español é um avanço da
tecnologia de aprendizagem do
Espanhol e melhora rapidamente
a comunicação dos alunos e as
competências linguísticas.
Acreditamos que nossos alunos
aprendem de maneiras diferentes,
portanto, nossa metodologia de
ensino e aprendizagem incorpora
uma ampla gama de atividades
e metodologias de ensino que
são projetadas para criar uma
atmosfera de aprendizado
divertida, motivadora e estimulante

AULAS MULTICULTURAIS
Aprender espanhol com alunos de mais
de 80 nacionalidades, o que enriquecerá
ainda mais as aulas e o seu vocabulário.
Você estará continuamente debatendo
questões atuais e eventos cotidianos que
proporcionam uma atmosfera de sala de
aula animada.

PARA TODAS IDADE
Oferecemos programas de idiomas para
alunos de todas as idades. Nossos 8
Acampamentos de Verão proporcionam
uma ótima experiência para aprender
espanhol para Crianças e Adolescentes
Nossos 40 campus na Espanha e na
América Latina oferecem uma ótima
experiência de idiomas para adolescentes,
adultos, profissionais e executivos.
Em nossa seção de Programas, você
encontrará grupos especializados de
programas por idade, como o Espanhol
Intensivo, o Programa Gap Year, o
Programa Júnior e o Espanhol Para +50

+

40,000+
ALUNOS

Mais de 40.000 ALUNOS
participaram dos nossos programas
nos últimos 30 anos

Ane Muñoz
Diretora Acadêmica Geral | Diretora do IEG Campus
“Estou muito entusiasmada por fazer parte do projeto
dinâmico e internacional que é o grupo IDEAL (IEG campus na
Espanha e na América Latina). Contribuindo, junto com todos,
para a melhoria contínua e desenvolvimento dos serviços
acadêmicos e extra acadêmicos que oferecemos, e para a
difusão internacional da qualidade de nossa atividade.”
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Nosso objetivo é dar aos alunos as habilidades necessárias para comunicar-se e expressar-se em
qualquer ambiente espanhol falando a língua 24 horas por dia. Utilizamos os seis níveis de classificação
dentro do Quadro Europeu de Referência para Linguagem (QECR). Medimos o seu nível de idioma antes
de iniciar o seu curso com um teste de nivelamento e um no final do curso, como um teste de graduação

6 NÍVEIS | ALCANÇAR OS SEUS OBJETIVOS
A1

ACREDITAÇÕES
INTERNACIONAIS

A2

BÁSICO

ELEMENTAR

Você vai aprender a formar estruturas
gramaticais e comunicativas fundamentais
em espanhol, como saudações, falar de
si mesmo, dar uma opinião e conjugar
verbos no tempo presente, assim como
outras habilidades. Também vai adquirir
uma compreensão básica da cultura e da
sociedade espanhola.

Você irá aumentar o seu nível de gramática
e vocabulário e poderá se expressar
funcionalmente em vários contextos
comunicativos. Também vai ganhar uma
maior compreensão da cultura e da
sociedade espanhola. As habilidades a serem
adquiridas incluem: expressar uma opinião,
compreensão e narração.

B1

B2

INTERMEDIÁRIO

AVANÇADO

Você já deu um salto e começa a ser capaz
de se expressar num nível mais funcional,
alcançando uma certa fluência no idioma.
Também terá uma maior compreensão do
modo de vida espanhol. Ao melhorar a sua
compreensão das estruturas linguísticas
e extra linguísticas, você vai começar a se
comunicar de maneira mais eficaz.

Você terá uma maior capacidade para debater
e expressar opiniões com detalhes, construindo
frases e sentenças coerentemente. Poderá
conversar sobre temas mais complexos
atém dos temas básicos. Você vai dominar
o subjuntivo em todos os contextos,
comparando-o com o indicativo. Será capaz de
construir frases mais complexas.

C1

Nosso campus Enforex atende aos
mais altos padrões de excelência
e, portanto, somos reconhecidos e
credenciados pelas organizações
mais importantes do mundo,
incluindo o Instituto Cervantes.
Também oferecemos créditos
universitários oficiais para nossos
cursos intensivos de espanhol.

C2

SUPERIOR

PROFICIÊNCIA

Você terá uma maior capacidade para
debater e expressar opiniões com
detalhes, construindo frases e sentenças
coerentemente. Poderá conversar sobre
temas mais complexos atém dos temas
básicos. Você vai dominar o subjuntivo em
todos os contextos, comparando-o com o
indicativo. Será capaz de construir frases
mais complexas.

Este curso é para estudantes que já têm um
sólido conhecimento da língua espanhola
e são capazes de se comunicar de modo
eficaz. Você vai aprender a expressar idéias
abstratas, aperfeiçoar suas habilidades de
gramática e expressões idiomáticas. Também
vai ganhar uma compreensão mais ampla da
cultura espanhola.

“O seu sucesso é o nosso sucesso.”
Isabel Bueso
Enforex Salamanca, Diretora Acadêmica
“Nosso objetivo é que todos os nossos alunos voltem
para casa orgulhosos das suas conquistas. Portanto,
a maneira como ensinamos é muito personalizada e
centrada no aluno, a fim de motivar cada um em sua
jornada de aprendizagem do espanhol.”
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Volte para casa orgulhoso de suas conquistas e enriqueça seu
curriculum com novos certificados e experiências inesquecíveis.

CERTIFICAR E AVANÇAR
OBTENHA O SEU CERTIFICADO
Você voltará para casa com nosso diploma
Enforex certificando seu nível de idioma de
acordo com o Quadro Europeu Comum de
Referência para Línguas (QECR). Melhore
seu currículo e melhore suas chances de
acessar sua universidade preferida ou
emprego dos sonhos. Todos os nossos
programas em espanhol foram projetados
de acordo com os padrões oficiais dos
créditos universitários europeus e
americanos. Todas as escolas Enforex são
credenciadas pelo Instituto Cervantes.

CERTIFIQUE O SEU PROGRAMA
DE VOLUNTARIADO OU ESTÁGIO
Durante a sua estada conosco,
você poderá ganhar experiência de
voluntariado e trabalho enquanto aprende
espanhol. Você receberá um certificado
oficial da Enforex indicando sua área de
atuação, sua experiência com o voluntário,
suas realizações pessoais e seu progresso.

“Avance a sua carreira…”
Yoko K.
Estudante de Madrid
“Eu tive uma experiência muito gratificante na
Enforex Madrid. Eu aprendi rapidamente, fiz muitos
amigos, e o meu nível de espanhol me rendeu um C1
no Exame DELE. Isso vai me ajudar muito nos meus
estudos e carreira.“
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Na Enforex, personalizamos todos os nossos cursos para atender às suas necessidades profissionais e
pessoais. Escolha entre um Curso Intensivo de Espanhol ou para o curso de preparação para o Exame Oficial,
adicione uma aula particular ou um estágio, ou simplesmente desfrute de umas férias de idioma. Na Enforex
você encontrará o programa perfeito para você.

PERSONALIZE
SEU CURSO DE ESPANHOL
1

2

3

+

ESCOLHA SUA
MOTIVAÇÃO

ESCOLHA O SEU
CURSO DE ESPANHOL

ESCOLHA O SEU
DESTINO

PERSONALIZE
SEU CURSO

Programa Espanhol Intensivo 10

Alicante, Barcelona, Granada, Madrid,
Málaga, Marbelha, Salamanca, Sevilha e
Valência

Aulas particulares

Todos os nossos destinos na Espanha e
América Latina

Programa de Estágio

TENHA UM RÁPIDO
PROGRESSO DO
IDIOMA E APRENDA
A CULTURA DO PAÍS

10 aulas por semana

Programa espanhol intensivo 20
20 aulas por semana

Programa Espanhol Intensivo 25
20 aulas por semana + 5 workshops de cultura espanhola
e conversação

Programa Espanhol Intensivo 30
20 aulas por semana + 5workshops de cultura espanhola
e conversação +
5 aulas semi-particulares

CERTIFIQUE O
SEU NÍVEL DE
PROFICIÊNCIA EM
ESPANHOL

Espanhol no seu próprio ritmo

Todos os nossos destinos na Espanha e
América Latina

Aprenda espanhol em um
ambiente profissional e
adicione novas experiências ao
seu currículo.

Todos os nossos destinos na Espanha e
América Latina

Programa de
Voluntariado
Você vai sair da experiência
mais culto, mais experiente,
mais socialmente consciente e
mais fluente em espanhol.

20 aulas DELE em grupo por semana

Todos os nossos destinos na Espanha e
América Latina

DELE 30 Preparação para o exame

Todos os nossos destinos na Espanha

PROGRAMAS DE
LAZER

Todos os nossos destinos na Espanha e
América Latina

Culinária

DELE 20 Preparação para o exame

20 aulas de espanhol em grupo + 10 aulas particulares
de DELE

SIELE 30 Preparação para o exame
20 aulas de espanhol em grupo + 10 aulas particulares
de SIELE

Espanhol para Negócios e preparação para o
exame da Câmara de comércio

Barcelona, Madrid, Málaga, Salamanca,
Sevilha, Valência na Espanha

Barcelona, Granada, Málaga,
e Salamanca na Espanha e
Costa Rica, México, Equador
na América Latina

10 aulas em grupo por semana

Flamenco ou Salsa
PROGRAMAS
ACADÊMICOS A
LONGO PRAZO

Programa “Pathways”
Preparação para o exame
Universitário | PAU/PCE

Barcelona, Madrid, e Málaga na Espanha

Férias de Inverno

Exame de Acesso à Universidade

Programa Gap Year
Programa de intercâmbio

ESTUDE EM UM
GRUPO
DA SUA IDADE

Acampamentos de Verão 5-18

Todos os nossos destinos na Espanha
e Costa Rica, México, Equador, Peru,
Guatemala, e Bolívia na América Latina

Barcelona, Granada, Madrid,
Málaga, Salamanca, Tenerife,
e Valência na Espanha e Costa
Rica, México, Equador na
América Latina

Barcelona, Madrid, Málaga, Marbelha,
Salamanca, e Valência na Espanha

Cultura

Programa Júnior 14-18

Barcelona, Granada, Madrid, Málaga,
Salamanca, e Valência na Espanha

Programa +50

Alicante, Málaga, Marbelha, Salamanca,
Tenerife, Valência na Espanha e Costa
Rica, Equador, México na América Latina

Espanhol para +50

Todos os nossos destinos na
Espanha e América Latina

Todos os nossos destinos na
América Latina

Golf e Tênis
Marbelha

Ioga
Madrid e Marbelha

PROGRAMAS
ESPECIAIS

Programa família
Desfrute de umas férias com a sua família

Formação de professores de espanhol
Ganhe confidencia no ensino da língua espanhola

Programa de espanhol sob medida para grupos
Personalize o seu programa de Espanhol para grupos de
seis ou mais alunos
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Barcelona, Madrid, Málaga, Marbelha,
Salamanca, e Valência
Madrid, Málaga, Salamanca, e Valência na
Espanha e Costa Rica, Equador, México
na América Latina
Todos os nossos destinos na Espanha e
América Latina

Merguloho e Kitesurf
Tenerife na Espanha e Playa
del Carmen na América Latina

Esqui e Snowboard
Granada
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CURSOS INTENSIVOS DE ESPANHOL
Viva o espanhol em 40 campus na Espanha e na América Latina
P

INTENSIVO 20

INTENSIVO 25

20 AULAS EM GRUPO POR SEMANA

20 AULAS POR SEMANA +
5 WORKSHOPS DE CULTURA ESPANHOLA E CONVERSAÇÃO

Este curso foi criado para alunos que querem começar a se comunicar
o mais rápido possível e estão ansiosos para experimentar a cultura do
seu destino escolhido em primeira mão. Você vai sair se sentindo mais
confiante, com melhores habilidades gerais de comunicação, fluência
em espanhol e independência completa.

Este curso é perfeito para alunos que procuram sólidos e rápidos
progressos em espanhol. Você será capaz de combinar 20 aulas
interativas de espanhol por semana com 5 aulas extras de cultura
espanhola e conversação. Você se beneficiará com um atendimento
personalizado e centrado no aluno, onde professores e alunos estão
ativamente envolvidos na experiência de aprendizagem.

DETALHES DO PROGRAMA

DETALHES DO PROGRAMA

ºº Disponível em: Todas as nossas escolas na Espanha e na América Latina
ºº Nível: Todos os níveis. Desde iniciante completo (A1) até superior (C2)
ºº Aulas por semana: 20 aulas em grupo por semana
ºº
ºº
ºº
ºº

Tamanho do grupo: Grupos reduzidos de 6 a máx. 12 alunos
Cada aula dura: 55 minutos
Datas de início: Qualquer segunda-feira o ano todo
Duração: 1 a 52 semanas

ºº Disponível em: Todas as nossas escolas na Espanha e na América Latina
ºº Nível: Todos os níveis. Desde iniciante completo (A1) até superior (C2)
ºº Aulas por semana: 20 aulas em grupo + 5 workshops de cultura
espanhola e conversação
ºº
ºº
ºº
ºº

Tamanho do grupo: Grupos reduzidos de 6 a máx. 12 alunos
Cada aula dura: 55 minutos
Datas de início: Qualquer segunda-feira o ano todo
Duração: 1 a 52 semanas

INTENSIVO 10

SUPER INTENSIVO 30

10 AULAS EM GRUPO POR SEMANA

20 AULAS EM GRUPO POR SEMANA + 5 WORKSHOPS DE CULTURA
ESPANHOLA E CONVERSAÇÃO + 5 AULAS SEMI-PARTICULARES

Se você não tem muito tempo, mas aprender espanhol ou melhorar
seu nível do idioma é uma de suas prioridades, a Enforex facilita para
você. Com menos horas de aula por dia, este programa é ideal para
combinar com outras atividades.

Aprenda espanhol com uma combinação de aulas em grupo,
semiprivado seminários e oficinas de cultura para obter todos os
benefícios de cada tipo de ambiente de aprendizagem. Inicie o seu
programa Super Intensivo 30 e descubra tudo o que você pode ganhar
aprendendo espanhol, não importa qual é o seu nível.

DETALHES DO PROGRAMA

DETALHES DO PROGRAMA

ºº Disponível em: Alicante, Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, Marbelha,
Salamanca, Sevilha, e Valência na Espanha
ºº Nível: Desde iniciante completo (A1) até avançado (B2)
ºº Aulas por semana: 10 aulas em grupo
ºº
ºº
ºº
ºº

Tamanho do grupo: Grupos reduzidos de 6 a máx. 12 alunos
Cada aula dura: 55 minutos.
Datas de início: Qualquer segunda-feira o ano todo
Duração: 1 a 52 semanas

ºº Disponível em: Todas as nossas escolas na Espanha e na América Latina
ºº Nível: Todos os níveis. Desde iniciante completo (A1) até superior (C2)
ºº Aulas por semana: 20 aulas em grupo + 5 workshops de cultura
espanhola e conversação + 5 aulas semi-particulares
ºº Cada aula dura: 55 minutos.
ºº Tamanho do grupo: Grupos reduzidos de 6 a máx. 12 alunos
ºº Datas de início: Qualquer segunda-feira o ano todo
ºº Duração: 1 a 52 semanas
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PERSONALIZE SEU CURSO
Aulas particulares
+
+

Experiência profissional
+

AULAS PRIVADAS

PROGRAMA DE ESTÁGIO

PROGRAMAS PERSONALIZADOS NO SEU PRÓPRIO RITMO

ESPANHOL INTENSIVO 20 OU 25 MAIS ESTÁGIO 8 - 12 SEMANAS

As aulas particulares são cuidadosamente elaboradas e adaptadas
aos seus objetivos, necessidades, interesses e estilo de aprendizado.
Projetada para aqueles que querem aprender a se comunicar em
espanhol com facilidade em seu próprio ritmo. São uma ótima forma de
melhorar áreas específicas do seu espanhol, como fonética, compreensão
de leitura e vocabulário. Com apenas dois ou três alunos com o mesmo
nível de idioma (aulas semi-particulares), essas aulas lhe oferecerem
a atenção intensa do professor que você quer e ajudam a preencher
as lacunas específicas em suas habilidades de linguagem. Venha com
seus amigos ou membros da família e você terá a oportunidade de
personalizar sua aprendizagem do idioma espanhol para suas próprias
necessidades acadêmicas e de calendário.

Ganhe experiência e aprenda espanhol em um ambiente profissional.
Escolha um estágio em um campo profissional específico com
uma empresa ou organização na Espanha. Você pode se inscrever
exclusivamente para o estágio ou combiná-lo com um dos nossos cursos
de espanhol. Os candidatos devem ter no mínimo um nível de B1 para
poderem participar do estágio.

DETALHES DO PROGRAMA
ºº Disponível em: Todas as nossas escolas na Espanha e na América Latina
ºº Aulas por semana: Programação flexível. Currículo personalizado.
Programação a confirmar coma escola antes da chegada.
ºº Nível: Todos os níveis. Desde iniciante completo (A1) até superior (C2).
ºº Cada aula dura: 55 minutos
ºº Datas de início: Qualquer dia da semana
ºº Duração: a partir de 1 semana

Áreas para estágio: Hotelaria, Turismo, Marketing, Educação.
DETALHES DO PROGRAMA
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Disponível em: Madrid
Programa: Espanhol Intensivo 20 ou 25
Nível requirido Estágio: Intermediário (B1)
Idade mínima: 18
Datas de início: Toda primeira segunda-feira do mês, o ano todo
Duração: Mínimo 8 semanas (estágio)

CLASSES TUTORIAIS PRIVADAS ESTUDA ONLINE

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

ONLINE ESPANHOL EM QUALQUER LUGAR

ESPANHOL INTENSIVO 20 OU 25 MAIS VOLUNTARIADO

Nossas aulas individuais estão disponíveis no mundo online. As aulas online podem ser ampliadas quando se trata de programação e conteúdo.
Estas aulas são adaptadas para todas as necessidades específicas.
Comece a estudar espanhol em casa ou em qualquer lugar! Tudo é ideal
para estudantes que já estudaram e querem suas habilidades de espanhol
depois de voltar para casa. Perguntas e dúvidas sobre a língua e cultura
em espanhol? Conecte-se com os professores para garantir as suas aulas.

Trabalhe como voluntário na América Latina e torne a sua experiência
Enforex ainda mais memorável! Leve suas novas habilidades de língua
espanhola para fora da sala de aula e para o mundo real com experiência
valiosa e prática. Não só será pessoalmente gratificante para você, mas
você também estará contribuindo com a comunidade local.
Projetos: Educação, Cuidados com Animais, Conservação da Vida
Selvagem e Saúde.
DETALHES DO PROGRAMA
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
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Disponível em: Todas as nossas escolas na América Latina
Programa: Espanhol Intensivo 20 ou 25
Nível: Todos os níveis. Desde iniciante completo (A1) até superior (C2)
Idade mínima: 18
Datas de início: Toda primeira segunda-feira do mês, o ano todo
Duração: Pode variar segundo o destino e projeto

PREPARAÇÃO OFICIAL DE EXAMES
Certifique seu nível de proficiência em espanhol
P

PREPARAÇÃO PARA O EXAME DELE

PREPARAÇÃO PARA O EXAME SIELE

20 AULAS EM GRUPO OU 10 AULAS PARTICULARES DELE POR SEMANA

20 AULAS EM GRUPO OU 10 AULAS PARTICULARES DELE POR SEMANA

Os Diplomas de Espanhol do DELE são concedidos pelo Instituto
Cervantes em nome do Ministério da Educação da Espanha. O DELE
certifica o nível de entendimento e domínio dos participantes do teste
do idioma espanhol. É um exame oficial de grande valor para estudantes
que querem ou precisam obter um certificado oficial para universidades
e testes de cidadania. Nossos Cursos de Preparação para o Exame DELE
lhe darão as habilidades necessárias para passar no exame. Existem 6
níveis, de A1 a C2, e você decide em qual nível você deseja ser examinado.
Os resultados confirmam se você passou ou falhou no exame. Cada
exame consiste em quatro seções: escuta, leitura, escrita e fala. Os testes
são feitos nas nossas instalações. A certificação não expira. Os exames
são oferecidos normalmente 5 vezes por ano. Na Enforex oferecemos
dois tipos de cursos de preparação para o DELE . Matricule-se no nosso
curso de preparação DELE 20 e garanta o seu sucesso, ou acrescente 10
aulas particulares de preparação do DELE ao seu Programa Intensivo 20.
Este programa feito sob medida vai dar a você a oportunidade de focar
totalmente nas áreas específicas que você quer melhorar.

SIELE significa Serviço Internacional de Avaliação da Língua Espanhola
e certifica o seu grau de proficiência em espanhol através de meios
tecnológicos com quatro testes: compreensão de leitura, compreensão
auditiva, expressão e interação escrita e expressão oral e interação. É um
exame dirigido a estudantes e profissionais de todo o mundo. O SIELE é
promovido pelo Instituto Cervantes, pela Universidade Nacional Autônoma do México, pela Universidade de Salamanca e pela Universidade
de Buenos Aires. Você pode se preparar para o exame oficial com o nosso
Curso de Preparação para o Exame SIELE. O exame é pontuado em uma
escala de 1000 pontos (não há resultado de aprovação ou reprovação),
que certifica oficialmente seu nível de espanhol de A1 para C1. A certificação é válida por cinco anos. Os testes são feitos em computadores nas
nossas instalações, durante todo o ano, mediante solicitação.

DETALHES DO PROGRAMA

DELE 20
ºº Disponível em: Todas as nossas escolas na Espanha e Costa Rica, Equador,
México na América Latina
ºº Nível: desde elementar (A2) até superior (C1)
ºº Idade mínima: 16
ºº Aulas por semana: 20 aulas DELE em grupo
ºº Tamanho do grupo: Mínimo 3, máximo 12 alunos
ºº Cada aula dura: 55 minutos
ºº Datas de início: duas ou quatro semanas antes da data dos exames oficiais
ºº Duração: 2 ou 4 semanas

DELE 30
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Disponível em: Todas as nossas escolas na Espanha
Nível: Todos os níveis. Desde iniciante completo (A1) até superior (C2)
Idade mínima: 16
Aulas por semana: 20 aulas de espanhol em grupo + 10 aulas particulares
de DELE
Tamanho do grupo: Mínimo 3, máximo 12 alunos
Cada aula dura: 55 minutos
Datas de início: Qualquer segunda-feira
Duração: a partir de 1 semana

DETALHES DO PROGRAMA
ºº Disponível em: Todas as nossas escolas na Espanha e Costa Rica, Equador,
e México na América Latina
ºº Nível: Todos os níveis. Desde iniciante completo (A1) até superior (C2)
ºº Idade mínima: 18
ºº Aulas por semana: 20 aulas de espanhol em grupo + 10 aulas particulares
de SIELE
ºº Tamanho do grupo: Mínimo 3, máximo 12 alunos
ºº Datas de início: toda primeira segunda-feira do mês, o ano todo
ºº Duração: a partir de 1 semana

ESPANHOL PARA NEGÓCIOS E PREPARAÇÃO
PARA O EXAME DA CÂMARA DE COMÉRCIO
10 AULAS EM GRUPO POR SEMANA

Prepare-se para os exames de Espanhol para Negócios da Câmara de
Comércio de Madrid com nosso programa de preparação de 10 aulas.
O exame é feito em colaboração com a Universidade de Alcalá. Este
certificado é reconhecido internacionalmente para Espanhol de Negócios
e lhe proporciona vantagem competitiva no mundo corporativo.
DETALHES DO PROGRAMA
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Disponível em: Barcelona, Madrid, Málaga, Salamanca, Sevilha, e Valência
Nível requirido: Avançado (B2)
Idade mínima: 18
Aulas por semana: 10 aulas de preparação para o exame
Tamanho do grupo: Mínimo 3, máximo 12 alunos
Datas de início: toda primeira segunda-feira do mês, o ano todo
Duração: 1 a 4 semanas
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PROGRAMAS ESPECIAIS
Programa de lazer

Programa “Pathways” e intercambio
P

P

PREPARAÇÃO PARA O
EXAME UNIVERSITÁRIO

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

EXAME DE ACESSO À UNIVERSIDADE

ATIVIDADES E ESPORTES ADICIONAIS

“PAU/PCE” significa “Prueba y Acceso a la Universidad”, ou “Exame
de Acesso à Universidade” e é uma forma de entrar no sistema de
educação superior espanhol. O exame acontece em junho e consiste
em uma série de provas que cobrem uma ampla gama de temas
como língua e literatura espanhola, história, uma língua estrangeira
e geografia. Além disso ao preparar você para o exame PAU/PCE,
nós também o orientamos sobre o processo de entrada a uma
universidade espanhola com o nosso programa de vestibular. Para se
inscrever em um curso, você necessitará ter um nível intermediário
alto ou avançado de espanhol (B2 ou C1).
DETALHES DO PROGRAMA

Você sempre quis aprender a dançar flamenco? Você ama música
de salsa, mas não consegue chegar à pista de dança? Talvez você
queira incorporar alguns pratos mediterrâneos saudáveis em sua
alimentação ou aprofundar a cultura espanhola e latino-americana.
Ou quer continuar ativo praticando esportes ao ar livre como golfe
e tênis, ou ir à praia para praticar kitesurf e mergulho? Não importa
quais sejam seus interesses, na Enforex sabemos que o melhor
aprendizado vai além da sala de aula, e não há melhor momento para
praticar seu espanhol do que quando você está se divertindo.

Flamenco ou Salsa

ºº Disponível em: Barcelona, Madrid, e Málaga

Disponível em: Todos os destinos

ºº Nível: desde Avançado (B2) até superior (C1)
ºº Datas de início: Janeiro ou outubro

Culinária
Disponível em: Barcelona, Granada, Málaga, e Salamanca na Espanha
Costa rica. Equador, México na América Latina

Mergulho ou kitesurf
Disponível em: Tenerife na Espanha, Playa Del Carmen na América Latina

PROGRAMA GAP YEAR

Férias de inverno

COMBINE 19 DESTINOS TOP NA ESPANHA E NA AMÉRICA LATINA

Disponível em: Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Tenerife,
Valência na Espanha e Costa Rica, Equador, e México na América Latina

Você acabou de terminar o ensino médio e ainda não sabe o que
fazer a seguir? Não importa em que estágio da vida você esteja,
fazer uma pausa pode ser uma decisão sábia e a melhor maneira
de investir no seu crescimento pessoal e desenvolver habilidades
como empatia, flexibilidade e liderança. Explore o mundo da língua
espanhola e descubra a diversidade cultural e herança linguística,
combinando 19 destinos na Espanha e na América Latina.

Cultura
Disponível em: Costa Rica, Equador, e México na América Latina

Ioga
Disponível em: Madrid e Marbelha na Espanha
Playa Del Carmen na América Latina

Golf ou Tênis
Disponível em: Marbelha

CRIE SUA PRÓPRIA VIAGEM DE INTERCÂMBIO
Vamos ajudar você a organizar todas as etapas do seu intercâmbio. Enquanto
estiver na escola, nossos funcionários locais poderão te ajudar com suas
dúvidas. Entre em contato para sua avaliação personalizada em

gapyear@enforex.com
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Esqui e Snowboard
Disponível em: Granada
Para saber mais sobre o que o que vamos oferecer durante a sua estadia, entre
em contato para saber preços e disponibilidade: info@enforex.com

Professores de espanhol
P

Trabalhamos juntos
P

LABORATÓRIO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE ESPANHOL

PROGRAMAS DE ESPANHOL SOB MEDIDA
PARA GRUPOS

20 AULAS EM GRUPO + 10 HORAS DE OBSERVAÇÃO + TUTORIA

CURSO INTENSIVO DE ESPANHOL (MÍNIMO DE 2 AULAS DIÁRIAS)

O programa para professores de espanhol é projetado
especificamente para professores de espanhol como língua
estrangeira (ELE) que gostariam de expandir e atualizar seus
conhecimentos sobre metodologias e recursos do ensino de línguas
estrangeiras.

Na Enforex fazemos cursos personalizados de imersão em espanhol
para grupos de seis ou mais alunos. Trabalhamos com mais de 400
colégios de ensino médio e professores, mais de 250 universidades
de todo o mundo e somos os fornecedores de muitos governamentais
e outros programas institucionais oficiais pelo mundo. Nossos
programas acadêmicos são completamente adaptáveis e podem ser
combinados com eventos culturais especiais, tours, passeios, viagens,
tipos diferentes de alojamentos, atividades e qualquer outra coisa
que possa fazer com que a experiência do seu grupo no exterior seja
inesquecível!

Os participantes aumentarão suas habilidades pedagógicas
discutindo tópicos metodológicos, como:
Ensinar gramática e vocabulário
Integrar cultura nas aulas
Planejar uma aula integrando novas tecnologias
Além da oportunidade de observar diferentes aulas de espanhol
reais e revisando outras questões relacionadas que inevitavelmente
enriquecerão suas salas de aula.

Nossa divisão especial de programas personalizados está à sua
disposição para ajudá-lo no que for possível. Esperamos mandarlhe uma proposta personalizada adaptada ao seu orçamento e
necessidades. Por favor, entre em contato com groups@enforex.com

DETALHES DO PROGRAMA

DETALHES DO PROGRAMA

ºº Sessões em grupo sobre diferentes aspectos da metodologia de ensino de
espanhol.
ºº Disponível em: Madrid, Málaga, Salamanca
ºº Nível requerido: Avançado (C1)
ºº Datas de início: Julho
ºº Duração: 2 semanas
ºº Os participantes apresentarão seus projetos na sessão final.
ºº 10 horas de observação em aulas de imersão em espanhol de diferentes
níveis e conteúdo.
ºº Leituras e referências sobre o ensino de espanhol e as principais
competências europeias para professores de línguas.
ºº Feedback do professor sobre o projeto final apresentado pelo participante.
ºº Certificado de conclusão do curso.
ºº Acesso a salas de trabalho no centro, com Wi-Fi, para trabalho individual.
ºº Acesso às atividades gratuitas organizadas pelo centro durante o curso.

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Personalizado e 100% FLEXÍVEL
Combine 32 destinos top
Principais instalações nas melhores localizações
Aulas abertas ou fechadas em grupo
Mínimo 6 alunos. Máximo 15 alunos
Passeios e atividades incluído
Alojamento adaptado às necessidades individuais (casa de família,
residência estudantil, ou hotel)
Serviço de transfer do aeroporto
Supervisão 24/7
Trabalhamos com os melhores preços e a melhor qualidade
Atenção personalizada
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ESTUDE EM UM GRUPO DA SUA IDADE
Espanhol para +5

Espanhol para +14
P

P

MISTURADO COM

Mais informações
página 52

ALUNOS
ESPANHÓIS

ACAMPAMENTOS DE VERÃO 5-18 ANOS
UMA VERDADEIRA EXPERIÊNCIA CULTURAL

PROGRAMA JÚNIOR 14-18 ANOS
IMERSÃO CULTURAL ESPANHOLA

SUPERVISÃO 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA | IDADE 5-18
JUNHO, JULHO, AGOSTO | 60% DE PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS ESPANHÓIS
WORKSHOPS, ESPORTES E ATIVIDADES DIÁRIOS

SUPERVISÃO 80% | IDADE 14-18
JANEIRO, JUNHO, JULHO, AGOSTO | 100% ALUNOS INTERNACIONAIS
ATIVIDADES SEMANAIS

Nossos acampamentos de Verão Internacionais criam um ambiente
de apoio, e ambiente diversificado onde os alunos abrem suas
mentes e mergulham em uma nova cultura e linguagem. 60% do
nosso corpo discente é composto por estudantes espanhóis e 40% de
estudantes internacionais representando mais de 80 nacionalidades.
Nossa inovadora e comprovada metodologia de ensino baseada em
cooperação e a aprendizagem baseada em projetos proporciona uma
forma divertida, interativa e eficaz maneira de aprender espanhol ou
inglês. Esportes, oficinas, atividades e excursões estão incluídas na
experiência do acampamento.

Especialmente indicado para adolescentes que querem combinar a
aprendizagem de um segundo idioma, descobrir uma nova cultura e
aproveitar sua primeira experiência independente. Nosso Programa
Júnior reúne jovens de 14 a 18 anos de todo o mundo.
É tudo incluído (curso + alojamento + atividades + excursões).
Os alunos podem ficar em uma casa de família ou em nossas
residências com um quarto duplo ou triplo compartilhado e pensão
completa, e serão supervisionados na escola, no alojamento e durante
as atividades.

DETALHES DO PROGRAMA

DETALHES DO PROGRAMA

ºº Disponível em: Barcelona, Madrid, Málaga, Marbelha, Salamanca, e Valência
ºº Tudo incluído: 20 aulas por semana, acomodação, pensão completa, esportes, atividades na parte da tarde e à noite, workshops, passeios, 4 refeições/
dia, livros, materiais de estudos, seguro saúde, 24 horas de supervisão
ºº Nível: Todos os níveis. Desde iniciante completo (A1) até superior (C2)
ºº Idade: 5 a 18
ºº Tamanho do grupo: Máximo 15 alunos
ºº Média: 8 alunos por classe
ºº Programa: residencial, em família, day camp, somente curso de idiomas.
ºº Datas de início: junho, julho e agosto
ºº Duração: 1 a 10 semanas

ºº Disponível em: Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, e Valência
ºº Tudo incluído: 20 aulas por semana, alojamento em residência estudantil ou
casa de família, livro, 3 atividades da tarde por semana e uma excursão de
fim de semana de um dia inteiro a cada 2 semanas.
ºº Nível: Todos os níveis. Desde iniciante completo (A1) até superior (C2)
ºº Idade: 14 a 18
ºº Tamanho do grupo: Mínimo 3, máximo 15 alunos
ºº Média: 6 alunos por classe.
ºº Programa: residencial ou em família
ºº Datas de início: janeiro, junho, e julho
ºº Duração: 2 ou 4 semanas

EXEMPLO DE UMA SEMANA

EXEMPLO DE UM DIA

24

8h30-9h

Café da manhã

9h-12h30

Aulas de Espanhol ou inglês

12h30-13h30

Atividades 1

13h30-15h

Refeição

15h-16h

Pausa

16h-20h

Atividades 2

20h-20h30

Tomar banho

20h30-21h

Janta

21h-22h30

Atividades 3

Exemplos atividades: Gimcana,
Workshop, Torneios, Esportes opcionais

Exemplos ativididades: Piscina;
Excursão de meio dia, Criatividade,
Preparação para festa temática

Exemplos atividades: Festa de estilo
espanhola, Noite de cinema, Em busca
do tesouro

Segunda-feira 8h-9h: Teste
de nível.
9h-13h: Aulas
de espanhol

13h30-16h30: Almoço e pausa
16h30-18h30: Explorando um bairro. Sintase
em casa estando longe de casa

Terça-feira

9h-13h: Aulas
de espanhol

13h30-16h30: Almoço e pausa, e tempo livre.

Quarta-feira

9h-13h: Aulas
de espanhol

13h30-16h30: Almoço e pausa
16h30-18h30: Caça ao tesouro pela cidade.
Descubra ruas e lugares inacreditáveis

Quinta-feira

9h-13h: Aulas
de espanhol

13h30-16h30: Almoço e pausa, e tempo livre.

Sexta-feira

9h-13h: Aulas
de espanhol

13h30-16h30: Almoço e pausa
16h30-18h30: Sessão de cinema

Sábado

Excursão de fim de semana de um dia inteiro

Espanhol para +50
P

Espanhol em família | crianças de 5 a 18 anos
P

PROGRAMA 50+
ESPANHOL PARA A VIDA

PROGRAMA FAMÍLIA
COMBINE ESTUDO DE IDIOMA E LAZER

ESPANHOL MAIS UM PROGRAMA CULTURAIS
O ANO TODO

APROVEITANDO TEMPO EM FAMÍLIA
JULHO E AGOSTO

Este programa foi projetado para oferecer a você uma linguagem
completa e imersão cultural em um ritmo certo para você e proporcionar oportunidades de viagens mágicas, permitindo que você viva
novas experiências e continue o aprendizado. Nosso programa de
espanhol de duas semanas é uma combinação perfeita de aulas em
grupo com programa cultural. Escolha entre diferentes destinos e
experiências locais e festas. Programas disponíveis: Prove O Mediterrâneo, Páscoa, Festa Espanhola, Cultura e Arquitetura, Carnaval, Las
Fallas, Estilo De Vida Mediterrâneo, Pura Vida, Descubra O Mundo
Maya, Gastronomia Mexicana, Cultura e História, O Dia Da Morte.

Nós temos um programa totalmente adaptável para famílias com
cursos de idiomas e atividades para todas as idades. Nele propomos
a combinação perfeita para que você desfrute das férias com sua
família, sem perder a oportunidade de uma vivência internacional
para todos. Enquanto os pequenos experimentam muitas aventuras
e aprendem inglês ou espanhol nos nossos Summer Camps, os pais
mergulham na cultura espanhola com nossos cursos Intensivos,
e ainda tem tempo livre para curtir o verão europeu à beira do
mediterrâneo espanhol, provando sua gastronomia e tudo de melhor
que a Espanha tem à oferecer!

DETALHES DO PROGRAMA

DETALHES DO PROGRAMA

ºº Disponível em: Alicante, Málaga, Marbelha, Salamanca, Tenerife, e Valência
na Espanha e Costa Rica, Equador, México na América Latina
ºº Nível: Todos os níveis. Desde iniciante completo (A1) até superior (C2)
ºº Tamanho do grupo: Mínimo 3 alunos
ºº Datas de início: Para datas exatas, consulte nossa lista de preços
ºº Duração: 2 semanas
ºº Programas disponíveis:

ºº O ano inteiro. Acampamentos de verão só estão disponíveis nos meses de julho
e agosto.
ºº Programa completamente personalizável
ºº Cursos intensivos de espanhol 10, 20, 25, ou 30 aulas por semana
ºº Uma ampla gama de opções de alojamento
ºº Pais com filhos entre 5 e 18 anos podem deixar seus filhos nos acampamentos
por um dia ou nos alojamentos dos acampamentos durante os meses de verão
ºº Atividades e passeios em família

EXEMPLO DE UMA SEMANA

EXEMPLO DE UMA SEMANA

Segunda-feira 8h-9h: Teste de 13h00-14h00: Almoço
17h00-18h30: Tour guiada pelos
nível. 9h-13h:
monumentos históricos
Aprenda espanhol

Segunda-feira 8h-9h: Teste de 13h00-14h00: Almoço e pausa
nível. 9h-13h:
16h30-18h30: City Tour
Aprenda espanhol

Terça-feira

9h-13h: Aprenda 13h00-14h00: Almoço
espanhol

Quarta-feira

9h-13h: Aprenda 13h00-14h00: Almoço
espanhol
17h00-19h00: Aula de culinárias; Aprenda a
fazer uma autentica tortilha de batatas

Quinta-feira

9h-13h: Aprenda 13h00-14h00: Almoço
espanhol

Sexta-feira

9h-13h: Aprenda 13h00-14h00: Almoço e pausa
espanhol
17h00-18h30: Descubra os lugares mais
famosos que fazem parte da rota do
caminho de Santiago

Terça-feira

9h-13h: Aprenda 13h00-14h00: Almoço e pausa
espanhol
16h30-18h30: Rota Literária

Quarta-feira

9h-13h: Aprenda 13h30-16h30: Almoço e pausa
espanhol
16h30-18h30: Visita ao mercado municipal

Quinta-feira

9h-13h: Aprenda 13h30-16h30: Almoço
espanhol
16h30-18h30: Aulas de workshop na escola

Sexta-feira

9h-13h: Aprenda 13h30-16h30: Almoço e pausa
espanhol
16h30-18h30: Tarde livre nos centros
comerciais da cidade

Sábado

Dia livre em família
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CASA DE FAMÍLIA

RESIDÊNCIA ESTUDANTIL

A melhor maneira de experimentar o máximo de
um intercâmbio é a oportunidade de conviver com
uma família local, onde você terá contato direto
com a cultura, fará amizades que durarão uma
vida inteira, conhecerá e participará dos costumes
locais e aprenderá muitas expressões coloquiais
com facilidade através da recepção amigável de
anfitriões especialmente escolhidos por nossa
equipe. As famílias da Enforex estão localizadas
nos melhores bairros residenciais da cidade,
próximas as instalações da nossa escola e com fácil
acesso ao transporte público para que você possa
se locomover facilmente enquanto explora seu
novo destino! Nós selecionamos nossas famílias
cuidadosamente para garantir a máxima segurança
e conforto para nossos alunos em seu novo ‘lar’.

Viver em uma residência estudantil é a
oportunidade ideal de combinar conforto com
a oportunidade de fazer amigos do mundo todo
enquanto pratica seu novo idioma. Seja para
ter um espaço tranquilo para estudar, seja para
fazer amigos de todas as partes do mundo que se
converterão em companhias para explorar a cidade,
seja para ter a comodidade de estar o mais perto
possível das nossas escolas ou para viver sem se
preocupar com suas refeições, estas são apenas de
algumas das muitas vantagens de se hospedar em
nossas residências estudantis. Neste modelo, você
poderá optar por um quarto duplo ou individual,
além de poder incluir banheiro de uso privativo
e incluir a quantidade de refeições que preferir
durante seu dia!

Sente e relaxe. Seja em nossas casas de família, nas nossas
residências ou apartamentos estudantis, você viverá no centro da
cidade e se sentirá em casa desde o primeiro momento!

HOSPEDAGEM

100%
Satisfação
Garantido

Veja o que dizem nossos alunos...
Descubra como nossos alunos vivem suas experiências conosco:

www.youtube.com/user/enforexschools

Dietas especiais
disponíveis

Wi-Fi
acesso Internet

10-25 minutos
da escola

Roupa de cama
e toalhas

Kit de
boas-vindas

APARTAMENTO COMPARTILHADO

APARTAMENTO PRIVADO

Experimente viver como um local, garantindo a
independência de se hospedar em um dos nossos
apartamentos compartilhados exclusivamente com
outros estudantes das nossas escolas. Neles você
terá acesso à toda rede de transportes públicos
locais, já que todos eles estão localizados em zonas
centrais da cidade, próximo de todos os serviços
como mercados e lojas que apoiam o dia a dia de um
morador local. Escolha entre um quarto individual,
duplo ou triplo e tenha liberdade para preparar suas
próximas refeições enquanto faz novos amigos nas
áreas comuns de convivência do seu novo lar!

Nossos apartamentos particulares, no centro
de cada destino, é uma ótima opção para quem
está procurando um ambiente mais privado e
mais relaxado. Ficam perto das escolas Enforex
e estão perfeitamente mobiliados e equipados.
Recomendamos os apartamentos privados para
quem está viajando com seu companheiro/a ou
família. É a opção perfeita para que você se sinta em
casa assim que chegar à Espanha.
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Viva, aprenda e explore uma experiência única
Uma experiência Enforex significa um mergulho em uma nova cultura. Para isso nós
organizamos todo tipo de atividades e excursões para que você explore a cultura local,
faça novos amigos e abra sua mente para um novo modo de vida.

MERGULHE EM UMA NOVA CULTURA
UM CONSULTOR LOCAL AO SEU DISPOR
No momento da sua chegada às nossas escolas, você será recebido por
um dos nossos consultores locais que será sua referência para qualquer
dúvida que você tenha. Desde te ajudar na sua chegada, participar das
atividades, praticar esportes ou te indicar eventos e atrações locais com
dicas e sugestões, seu consultor estará sempre pendente para te ajudar.

ATIVIDADES
Nós organizamos uma enorme variedade de
atividades nas nossas escolas fora dos horários
de aula para que você possa mergulhar ainda mais
na cultura local, consiga interagir ainda mais com
seus colegas e se divertir muito! Seja visitando
mercados locais, ou perdendo-se pelas ruas
históricas da cidade com um guia local, conhecendo
museus, tendo aulas de dança ou experimentando
as delícias da culinária local, sempre haverá
uma proposta divertida para você continuar
aprendendo fora da sala de aula.
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EXCURSÕES
A cada semana, você poderá participar
de passeios e excursões organizados pela
escola para conhecer locais turísticos
guiados por nossa equipe local. Desde
visitar a Alhambra em Granada, ou explorar
o Jardim Tropical na Costa Rica, cada
destino Enforex é único, e você poderá
descobrir cada segredo deste conosco.

ESPORTES
Mantenha-se ativo durante sua estadia conosco.
Nossos conselheiros estarão felizes em te ajudar
a encontrar as melhores instalações para sua
prática esportiva favorita. Seja para correr,
praticar musculação, jogar Golf, velejar, fazer Ski,
snowboard, Ioga ou Pilates todos nossas escolas
estão localizadas nas melhores zonas das cidades
e com toda facilidade ao acesso à esportes.
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ESPAÑA

ESPANHA
11 CAMPUS
EM DESTINOS TOP
O ANO TODO
ALICANTE
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BARCELONA
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GRANADA
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MADRID
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MÁLAGA
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MARBELHA
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SALAMANCA
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SEVILHA
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TENERIFE
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VALÊNCIA
Outra escola em Cádis
Para saber mais, entre em contato
com: info@enforex.com
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ALICANTE
Alicante oferece uma charmosa experiência Mediterrânea, com a tranquilidade e o encanto ideais para estudar espanhol. Centralmente
localizada na região da Costa Blanca, um dos destinos turísticos mais populares da Europa, Alicante, tem praias imaculadas, vida noturna
movimentada, uma fortaleza medieval, um charmoso bairro antigo, boa comida e muita natureza para explorar. A arquitetura de toda
cidade é datada de muitos séculos e com influência dos fenícios, gregos, romanos e depois os árabes. Com tanto para ver e fazer, você estará
falando Espanhol sem esforço e amando sua estadia com a Enforex Alicante! Visite-nos em qualquer época do ano, pois aqui, o clima é
sempre agradável e ensolarado.
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“O que eu mais gostei da minha experiência na escola em Alicante foi ser capaz de colocar em
prática o meu espanhol fora da escola, nas lojas e restaurantes. Alicante é também uma cidade
confortável, fácil de se locomover, com ambiente jovem e - o melhor de tudo - tem sol e praia
logo na esquina da escola!”
Jennifer Wilton | EUA

ENFOREX ALICANTE

Paseo de la Explanada de España, 15 | 03001 Alicante

VIVA NOSSA ESCOLA
ºº 8 salas de aula espaçosas e luminosas
ºº Sala de professores
ºº Laboratório de informática com internet
ºº Wifi em todas nossas dependências
ºº Biblioteca e sala de vídeo
ºº Espaçosas áreas de convivência
ºº Ar condicionado e calefação central

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº O castelo de Santa Bárbara
ºº Ilha Tabarca
ºº Praia de São João
ºº Praia Postiguet
ºº Lucentum
ºº Museu de arte moderna
NÃO DEIXE DE PROVAR

Esta escola boutique oferece uma atmosfera
única em que nossos alunos se sentem à vontade
e em casa desde o primeiro momento. Está
localizada na região mais animada e conhecida
zona da cidade, o Paseo de la Explanada, um
bonito boulevard que beira o porto e a praia
Postiguet. Rodeada por cafés, restaurantes e
comércio de todo tipo, você estará no coração da
cidade, podendo caminhar pelo pier e aproveitar
a praia nos seus momentos fora de aula enquanto
aproveita o sol e a briza mediterrânea.

ºº Arroz à banda
ºº Pericana
ºº Borreta Alicantina
ºº Olleta
ºº Mojama de Atún
NÃO DEIXE DE FESTEJAR
ºº As fogueiras de São João
ºº O festival internacional de Jazz - FIJAZZ
ºº Festas dos Moros e cristãos
ºº Fallas de Valência

Cursos em Alicante
ºº Espanhol Intensivo 10, 20, 25

ºº Programa Gap Year

ºº Espanhol Super Intensivo 30

ºº Espanhol para +50

ºº Preparação para o exame DELE

ºº Programa de espanhol sob
medida para grupos

ºº Preparação para o exame SIELE
ºº Aulas particulares

ºº Flamenco ou Salsa
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BARCELONA
Barcelona é uma cidade que te pega pela mão para te guiar em uma viagem de cores, sentidos e ritmo através de suas encantadoras zonas
como o famoso Bairro Gótico por exemplo. E neste destino que te oferece uma imensa variedade de sabores tradicionais, você despertará a
cada dia com a brisa fresca do mar e o céu ensolarado, viverá a essência dessa cidade única e cheia encantos enquanto explora mais culturas
do que você possa prever, enchendo seus sentidos através da arte moderna, arquitetura e toda obras do mundialmente famoso Gaudi.
Aprenda espanhol em Barcelona sendo parte da vibração desta cidade cosmopolita que nunca dorme e experimente o espanhol com novas
amigos de todo o mundo.
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“Eu me apaixonei por Barcelona, uma cidade bastante cosmopolita e única. Em cada rua,
cada esquina, sempre tem algo novo a ser descoberto e para se aprender. Eu fiz grandes
amigos e conheci bastante gente, e mal posso esperar para reencontrá-los novamente.”
James Hickey | Irlanda

ENFOREX BARCELONA

Diputació 92-94 | 08015 Barcelona

VIVA NOSSA ESCOLA
ºº Espaçoso edifício de 4 andares (3000m2)
ºº 42 salas de aula
ºº Laboratório de informática com internet
e wifi em todas dependências
ºº Sala de professores
ºº Espaçosa biblioteca
ºº 1500m2 de jardim
ºº Solário aberto o ano todo
ºº Elevador com acessibilidade para
cadeiras de rodas

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº La Sagrada Família
ºº Casa Battló
ºº La Pedrera
ºº Park Guell
ºº Museu Picasso
ºº Museu Miró
ºº Camp Nou
ºº La Barceloneta
ºº Figueiras
NÃO DEIXE DE PROVAR

Nossa escola em Barcelona é um campus grande
e moderno que te oferece um ótimo ambiente de
aprendizado em um bairro residencial no coração
da região central Barcelona, o bairro “Eixample”.
Você terá aulas em salas de aula confortáveis,
grandes e luminosas enquanto fará novos amigos
de todo o mundo colocando em prática o Espanhol
que você aprenderá nos nossos pátios e no nosso
terraço. Depois das aulas, você terá tempo livre
para explorar com facilidade tudo que a cidade te
oferece graças a sua localização super central.

ºº Calcots
ºº Escalivada
ºº Butifarra
ºº Crema catalana
ºº Fideuas exqueixada
NÃO DEIXE DE FESTEJAR
ºº Dia de São Jorge | Saint Jordi
ºº Festival Primavera Sound
ºº Grand Prix de Fórmula 1 Espanhol
ºº Festival Sonar
ºº Dia de São João
ºº Festival de filmes L’Alternativa

Cursos em Barcelona
ºº Espanhol Intensivo 10, 20, 25

ºº Programa de Estágio

ºº Espanhol Super Intensivo 30

ºº Programa “Pathways” PAU/
PCE Preparação para o exame
Universitário

ºº Preparação para o exame DELE
ºº Preparação para o exame SIELE
ºº Espanhol para Negócios e
preparação para o exame da
Câmara de comércio
ºº Aulas particulares

ºº Programa Gap Year
ºº Acampamentos de Verão
ºº Programa Júnior

ºº Programa de espanhol sob medida
para grupos
ºº Férias de Inverno
ºº Culinária mediterrânea e
espanhola
ºº Flamenco ou Salsa

ºº Programa Família
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GRANADA
Você vai se apaixonar por Granada imediatamente. Sua impressionante energia se une à beleza de seus castelos mouros, catedrais cristãs, casas
exclusivas construídas dentro de cavernas e ruas de paralelepípedos escondidas ao redor da Sierra Nevada que juntos te envolverão nessa indescritível
atmosfera. Francisco de la Caza, famoso poeta mexicano capturou nosso sentimento em sua citação: “Não há nada pior na vida do que ser cego em
Granada. ” Além de sua história, arquitetura e beleza, o que realmente faz Granada um destino ideal para estudar espanhol é sua origem Andaluz, com
pessoas calorosas, descontraídas, simpáticas, acolhedoras e sempre em festa. Sem contar sua diversidade natural: A Serra Nevada que é uma grande
estância de esqui e a praia que está há menos de uma hora de distância. Nossas recomendações? Saia, perca-se e explore esta cidade mágica!
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“Granada é uma cidade muito especial e acolhedora. Meu lugar favorito, sem dúvida, foi o
Mirador de San Nicolás com vista para a magnífica Alhambra. Eu também não vou esquecer
como eram fartas as porções de tapas dos seus bares... Fui para casa com alguns quilos a mais!”
Yumi Ukai | Japão

ENFOREX GRANADA

Calle Palacios 13 | 18009 Granada

VIVA NOSSA ESCOLA
ºº 24 salas de aulas
ºº Lindo pátio estilo Andaluz luminoso e
coberto
ºº Wifi em todas nossas dependências
ºº Estrutura áudio visual para aulas mais
dinâmicas
ºº Sala de recreação onde você pode
assistir TV, vídeos, jogar dardos, jogos
de tabuleiro, ler e interagir com outros
estudantes

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº Alhambra
ºº Sierra Nevada
ºº Basílica San Juan de Dios
ºº Pátio de los Leones
ºº Mirador de San Nicolás

Nossa escola ocupa o prédio de uma antiga residência
de Freiras, totalmente modernizada com 90 habitações
e espaçosas salas de aula no coração do Bairro Realejo, uma privilegiada zona do centro antigo, há poucos
minutos de distância da Alhambra e rodeada de bares,
cafés e restaurantes, onde você experimentará a cultura
local através de suas tapas. Ao se hospedar conosco,
você estudará no térreo do prédio, e poderá aproveitar
nossa academia, biblioteca, refeitório, um espaçoso pátio
interno e um terraza com vistas impressionates para a
Alhambra onde você verá a cidade do alto e poderá interagir com seus novos companheiros internacionais. E
diariamente quando as aulas acabarem, Granada estará
te esperando há poucos passos de distância com muita
magia, cores e sabores.

NÃO DEIXE DE PROVAR
ºº Piononos
ºº Olla de San Antón
ºº Tortilla del Sacromonte
ºº Patatas a lo pobre
ºº Remojón granadino
NÃO DEIXE DE FESTEJAR
ºº A semana santa
ºº Corpus Christi
ºº Festas das Cruzes de maio
ºº Festival Internacional de música e dança
flamenca

Cursos em Granada
ºº Espanhol Intensivo 10, 20, 25

ºº Programa Gap Year

ºº Férias de Inverno

ºº Espanhol Super Intensivo 30

ºº Programa Júnior

ºº Flamenco ou Salsa

ºº Preparação para o exame DELE

ºº Programa de espanhol sob medida
para grupos

ºº Culinária mediterrânea e
espanhola

ºº Preparação para o exame SIELE
ºº Aulas particulares

ºº Esqui e Snowboard
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MADRID
Madri vai te impressionar desde o primeiro momento. Sem dúvidas uma cidade perfeita para aprender espanhol com todos benefícios
de uma capital com suas infinitas opções de entretenimento, eventos e gastronomia, à qualquer hora do dia! Madri está no coração do
país, no centro de tudo, e você será envolvido por tudo que há para experimentar e explorar nesta incrível cidade, que vai recebê-lo com
seus grandes museus, vistas incríveis e ruas cheias de movimento e arte. Se você quer aprender espanhol em um destino vibrante com
experiências incríveis durante sua hospedagem, Madri é a sua cidade e Enforex sua melhor escola!
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“Depois da aula, meus colegas de classe e eu vamos à Plaza de España para aproveitar a região chamada
de Madri de los Austrias e o mercado de San Miguel. Estudar na Enforex tem uma ótima vibe, e nós
pudemos conhecer muitos espanhóis passeando pelo entorno da escola. Além disso ... eles servem um
monte de tapas nos bares e todas são muito gostosas!”
Anna Barkov | Rússia

ENFOREX MADRID

Calle Baltasar Gracián 4 | 28015 Madrid

VIVA NOSSA ESCOLA
ºº Amplo prédio de 2 andares com muita
luminosidade natural
ºº 32 salas de aulas
ºº Grande sala de convivência com
máquinas de venda de
ºº Wifi em todas nossas dependências
ºº Biblioteca de livros e vídeo
ºº Sala de professores
ºº Espaço pátio central

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº Plaza Mayor
ºº Museu do Prado e Reina Sofia
ºº Palácio Real
ºº Parque do Retiro
ºº Plaza de Cibeles
NÃO DEIXE DE PROVAR
ºº Cocido madrileño
ºº Huevos rotos
ºº Bocadillo de calamares
ºº Callos a la madrileña

Nossa escola está no bairro universitário de
Arguelles, uma região jovem e muito bem
localizada e muito próxima ao centro da cidade.
Você pode chegar caminhando à parte mais
animada da cidade incluindo a Plaza de España,
Gran Via e Puerta del Sol, tendo a tranquilidade
de se hospedar na nossa residência bem próxima
à escola. Nela, nossa oferta de atividades
culturais complementares garantirá uma
experiência de imersão na cultura Espanhola
completa e inesquecível.

ºº Churros con chocolate
NÃO DEIXE DE FESTEJAR
ºº Semana Santa em Madrid
ºº Semana do Orgulho
ºº Festas de San Isidro
ºº Dia de Reis
ºº Festival de Música de San Isidro
ºº Mad Cool Festival

Cursos em Madrid
ºº Espanhol Intensivo 10, 20, 25
ºº Espanhol Super Intensivo 30
ºº Preparação para o exame DELE
ºº Preparação para o exame SIELE
ºº Espanhol para Negócios e
preparação para o exame da
Câmara de comércio
ºº Aulas particulares

ºº Programa “Pathways” | PAU/
PCE Preparação para o exame
universitário

ºº Formação de professores de
espanhol

ºº Programa Gap Year

ºº Programa de espanhol sob medida
para grupos

ºº Programa de Estágio

ºº Férias de Inverno

ºº Acampamentos de Verão

ºº Flamenco ou Salsa

ºº Programa Júnior

ºº Ioga

ºº Programa Família
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MÁLAGA
Málaga resume o que a Espanha tem de melhor: ensolarada, animada e saborosa. Você acordará sob um céu azul em qualquer época do ano,
acompanhado do refrescante aroma salgado do mar Mediterrâneo. E nesta surpreendente cidade você pode por exemplo explorar ruínas antigas e logo
em seguida sair para uma refeição de vanguarda, vivenciando uma mágica viagem no tempo. Reinventada nos últimos anos, Málaga se converteu em
um dos grandes destinos turísticos da Espanha sem perder sua essência e charme de velho mundo. Batendo palmas, flanando saias e batendo seus pés
ao ritmo do Flamenco e explorará a incrível arte espanhola nos museus que enchem esta cidade que foi berço de Pablo Picasso. Málaga é um lugar que
vai te encantar, enquanto você aprende espanhol sem se dar conta que estará estudando.
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“Tive a sorte de poder aprender espanhol numa das salas de aula ao ar livre, porque o clima
estava ótimo. A melhor parte de aprender espanhol em Málaga é ter a oportunidade de
interagir com muitas pessoas de lá. Elas são muito abertas e amigáveis! Foi um sonho: uma
linda cidade antiga e praias incríveis.”
Bianca Bombo | Itália

ENFOREX MÁLAGA

Calle Carretería, 84 | 29008 Málaga

VIVA NOSSA ESCOLA
ºº Lindo edifício histórico recém
reformado
ºº 24 salas de aula espaçosas e luminosas
ºº Wifi em todas nossas dependências
ºº Amplas áreas de convivência
ºº Lindo pátio com colunas tipicamente
andaluzas
ºº Acessibilidade para cadeira de rodas

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº Catedral de Málaga
ºº Museu Picasso
ºº Museu MAUS
ºº Alcazaba
ºº Castillo de Gibralfaro
NÃO DEIXE DE PROVAR
ºº Gazpachuelo malagueño
ºº Plato de los Montes de Málaga
ºº Porra antequerana
ºº Fritura malagueña

Nossa escola de Málaga ocupa um lindo
prédio histórico de 4 andares totalmente
modernizado, reformado e inaugurado
por nós. Localizado na principal rua da
cidade, você estará há apenas 5 minutos
de distância da praia, e bem perto do
Museu Thyssen. Sua vizinhança animada
e charmosa te envolverá na atmosfera
Malaguenha onde você experimentará o
verdadeiro estilo de vida espanhol.

ºº Ajoblanco
NÃO DEIXE DE FESTEJAR
ºº Semana Santa
ºº Feria de Agosto
ºº Fiesta de San Juan
ºº Fiesta de la Virgen del Carmen

Cursos em Málaga
ºº Espanhol Intensivo 10, 20, 25
ºº Espanhol Super Intensivo 30
ºº Preparação para o exame DELE
ºº Preparação para o exame SIELE
ºº Espanhol para Negócios e
preparação para o exame da
Câmara de comércio
ºº Aulas particulares

ºº Programa “Pathways” | PAU/
PCE Preparação para o exame
universitário

ºº Formação de professores de
espanhol

ºº Programa Gap Year

ºº Programa de espanhol sob medida
para grupos

ºº Acampamentos de Verão

ºº Férias de Inverno

ºº Programa Júnior

ºº Flamenco ou Salsa

ºº Espanhol para +50

ºº Culinária mediterrânea e
espanhola

ºº Programa Família
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MARBELHA
Para a maioria das pessoas, Marbelha é sinônimo de luxo e glamour, um lugar exclusivo onde você pode desfrutar de um passeio entre carros de luxo
e impressionantes iates. Mas Marbelha é também uma pitoresca e charmosa vila andaluza repleta de tradições da belezas do mundo antigo e da
Espanha. As ruas brancas e brilhantes de Marbelha, repletas de flores, encantadores pátios e belas vistas que guardam cantos secretos e tesouros
escondidos apenas esperando para ser explorada. Passear por Marbelha fará com que você conheça os muitos lados da Espanha. Marbelha vai te
mostrar o entardecer que aquece as margens do Mediterrâneo, a Espanha que se deslumbra com sua beleza tradicional, aquela cujos séculos de
história deixaram sua marca, não importa onde você olhe. Com o tempo quente e ensolarado o ano todo, é sempre bom visitar Marbelha.
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“Meu tempo na Enforex Marbelha foi incrível. Eu aprendi muito espanhol e fui
capaz de me conectar com os habitantes locais. A escola fica ao lado da praia onde
eu costumava ir todos os dias.”
Pierre Durand | França

ENFOREX MARBELHA

Avenida Ricardo Soriano 43 | 29600 Marbelha

VIVA NOSSA ESCOLA
ºº Edifício moderno de 3 andares com
3500m2
ºº 17 salas de aula (14 no interior e 3 salas
exteriores)
ºº Acesso internet
ºº Sala de leitura
ºº Serviços de biblioteca (livros e vídeos)
ºº Sala dos professores

VIVA A CIDADE
TOP SIGHTS TO VISIT
ºº Puerto Banús
ºº Basílica de Vega del Mar
ºº Dunas de Cabopino
ºº Plaza de los Naranjos
ºº Ralli Museum
Explore também cidades bonitas nas
proximidades, como
ºº Ronda
ºº Nerja
NÃO DEIXE DE PROVAR
ºº Gambas al pilpil
ºº Fritura malagueña

Nossa escola boutique em Marbelha
fica a menos de 5 minutos a pé da
praia. Aproveite nossas salas de
aula e pátios á céu aberto. Faça uma
pausa nos nossos terraços e áreas
comuns e sinta a atmosfera animada
e a brisa do oceano do Mediterrâneo
durante todo o dia.

ºº Espetos de sardinas
ºº Boquerones fritos
ºº Sopa campera
NÃO DEIXE DE FESTEJAR
ºº A Semana Santa
ºº Romería de la Cruz de Juanar
ºº Feira Internacional de Arte
ºº Noite de San Juan

Cursos em Marbelha
ºº Espanhol Intensivo 10, 20, 25

ºº Programa Gap Year

ºº Espanhol Super Intensivo 30

ºº Acampamentos de Verão

ºº Preparação para o exame DELE

ºº Espanhol para +50

ºº Flamenco ou Salsa

ºº Preparação para o exame SIELE

ºº Programa Família

ºº Golf ou Tênis

ºº Aulas particulares

ºº Programa de espanhol sob
medida para grupos

ºº Ioga
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SALAMANCA
Os edifícios de areia de Salamanca brilham durante todo o dia, lembrando-nos que, sob sua atmosfera de faculdade animada, tem uma história
notável que data do século III. Como uma cidade relativamente pequena, Salamanca é convenientemente acessível, cheia de locais impressionantes
e vivos a todas as horas da noite, graças à universidade mais antiga de Espanha e seus estudantes espanhóis e internacionais. E ótimas notícias
para os alunos de espanhol - a maioria das pessoas considera o dialeto falado aqui como a forma mais pura de castelhano! Localizado a apenas duas
horas da capital cidade de Madri e pouco menos de três horas de Toledo (outro Patrimônio Mundial da UNESCO) Salamanca é a cidade perfeita para
explorar as proximidades, cidades históricas aldeias vizinhas, montanhas e lagos.
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“Meu tempo na Enforex foi uma experiência verdadeiramente incrível - não era apenas uma
escola de idiomas, mas uma comunidade diversificada, onde pessoas de todas as idades, origens e
nacionalidades contavam suas história. Aprendemos a contar nossas histórias em espanhol - e até
fomos capazes de usar as conjugações corretas!”
Celeste Celes | Brasil

ENFOREX SALAMANCA

Calle de la Marquesa de Almarza, 1 | 37001 Salamanca

VIVA NOSSA ESCOLA
ºº 30 salas de aula
ºº Antigo convento do século 19 renovado
com 5420 m2
ºº Laboratório de informática com acesso à
internet
ºº Wifi em toda a escola
ºº Sala de s professores
ºº Belo pátio central
ºº Espaços desportivos

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº Nova catedral
ºº Antiga Catedral
ºº Plaza Mayor
ºº Universidade de Salamanca
ºº Convento de San Esteban
NÃO DEIXE DE PROVAR
ºº Carne de morucha
ºº Lentejas de la Armuña
ºº Hornazo

A escola está localizada em prédio
moderno e reformado, o antigo
convento do século XIX, lar do Colégio
de Medicina. Com um enorme pátio
cercado por 56 colunas Salmantino,
apenas á 5 minutos a pé da famosa
Praça Prefeito e ao lado de restaurantes
e cafés, áreas de compras, e a uma
curta distância para todas as principais
atrações onde você pode aproveitar a
vibração única da universidade.

ºº Chanfaina
ºº Rosquillas de Ledesma
NÃO DEIXE DE FESTEJAR
ºº San Juan de Sahagún
ºº Día de las Águedas
ºº A Semana Santa de Salamanca
ºº Lunes de aguas

Cursos em Salamanca
ºº Espanhol Intensivo 10, 20, 25

ºº Programa Gap Year

ºº Espanhol Super Intensivo 30

ºº Acampamentos de Verão

ºº Preparação para o exame DELE

ºº Programa Júnior

ºº Férias de Inverno

ºº Espanhol para +50

ºº Flamenco ou Salsa

ºº Programa Família

ºº Culinária mediterrânea e

ºº Preparação para o exame SIELE
ºº Espanhol para Negócios e
preparação para o exame da
Câmara de comércio
ºº Aulas particulares

ºº Formação de professores de

ºº Programa de espanhol sob
medida para grupos

espanhola

espanhol
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SEVILHA
Estude Espanhol em Sevilha e mergulhe de cabeça em todo o calor da dança flamenca, a cor e paixão da capital da Andaluzia. Sevilha
é um lugar exótico, charmoso e ardente. A cidade está viva com muita história e vibra com a cultura: deixe seus sentidos guiá-lo! Com
sua arquitetura ímpar islâmica e moura, pátios com azulejos vivos e o bairro rústico dos judeus; os cavalos desenhados nas carruagens,
os lamentos apaixonados dos cantores flamencos; o cheiro perfumado de flores de laranjeira em ruas pitorescas e arborizadas. Não há
lugar nenhum assim no mundo . Venha conhecer Sevilha por si mesmo e se deixe encantar pelo charme do velho mundo, das cores vivas e
irresistíveis e o carisma dessa cidade.
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“Sevilha é incrível e animada. As pessoas são muito acolhedoras e
calorosas eles até me mostraram como dançar flamenco. Ole!“
James Jones | Austrália

ENFOREX SEVILHA

Calle Pastor y Landero 35 | 41001 Sevilha

VIVA NOSSA ESCOLA
ºº 20 salas de aula
ºº Edifício de 1200m2
ºº Biblioteca
ºº Sala de conferências
ºº Área comum
ºº Um típico Pátio andaluz decorado com
telhas tradicionais de Triana
ºº Acessibilidade para pessoas com deficiência
ºº 400m2 terraço verde com vistas
panorâmicas

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº La Giralda
ºº Alcázar
ºº Hospital de los Venerables Sacerdotes
ºº Casa de Salinas
ºº Palacio de Las Dueñas
ºº Parque María Luisa
NÃO DEIXE DE PROVAR
ºº Bull’s tail

A escola fica no centro da cidade
histórica em meio aos mais típicos
e vibrantes bairros. Nossa escola
foi recentemente renovada e tem
aspecto cênico, estilo andaluz. Nossa
escola fica em palácio que inclui um
terraço verde de 400 m2 com vistas
panorâmicas para a cidade. Aproveite
para misturar-se com os locais e
tornar-se um verdadeiro Sevilhano.

ºº Flamenquines
ºº Gazpacho
ºº Pescaíto frito
ºº Huevos a la flamenca
NÃO DEIXE DE FESTEJAR
ºº A Semana Santa
ºº Feria de Abril
ºº Corpus Christi
ºº El Rocío

Cursos em Sevilha
ºº Espanhol Intensivo 10, 20, 25
ºº Espanhol Super Intensivo 30
ºº Preparação para o exame DELE
ºº Preparação para o exame SIELE

ºº Espanhol para Negócios e
preparação para o exame da
Câmara de comércio

ºº Programa de espanhol sob
medida para grupos
ºº Flamenco ou Salsa

ºº Aulas particulares
ºº Programa Gap Year
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TENERIFE
Estude Espanhol em Tenerife e encante-se com a “Ilha da Eterna Primavera”. Situada ao longo da costa oeste da África, Santa Cruz de Tenerife é a
jóia mais vivaz das Ilhas Canárias. Tanto a sua beleza natural e a construída pelo homem irá surpreendê-lo. Tenerife é um paraíso para os amantes
da natureza, com diversos cenários que vão desde paisagens vulcânicas montanhosas, praias de areia negra a selvas tropicais! Não é de admirar
que Tenerife atraia cinco milhões de visitantes por ano: entre o seu clima de primavera perfeito, o formidável Monte Teide (o pico mais alto de
toda a Espanha!) e o seu infinitamente alegre e mundialmente famoso Carnaval, você estará embarcando para uma vibrante e inesquecível e
vibrante imersão cultural em Tenerife.
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“Foi uma experiência maravilhosa e a Enforex tem a escola mais bonita do mundo!
Uma escola charmosa com atendimento personalizado.”
Julia Benz | Alemanha

ENFOREX TENERIFE

Avenida de Cristobal Colón 14 | 38400 Puerto de la Cruz

VIVA NOSSA ESCOLA
ºº Um edifício típico das Canárias
ºº Familiar e acolhedora
ºº 10 salas de aula
ºº Wifi em toda a escola
ºº Grande e luminoso pátio central
ºº Sala dos professores
ºº Sala comum com TV
ºº Biblioteca

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº Jandin Botanico
ºº Lagos Martianez
ºº Castillo San Felipe
ºº Loro Park
ºº Playa Jardín
ºº Sitio Litre
ºº Parque Taoro
NÃO DEIXE DE PROVAR
ºº Papas arrugadas con mojo
ºº Sancocho canario de cherne

A escola boutique localizada no coração
de Puerto da Cruz, em frente aos Lagos
Martiánez e a 10 minutos de carro do
Loro Parque. A escola é aconchegante,
familiar e hospeda um pátio central
cheio de natureza. Aproveite o prazer de
estudar em uma das mais belas ilhas do
mundo. Tenerife, uma das Ilhas Canárias,
com clima perfeito e incrível paisagens
naturais.

ºº Plátano canario
ºº Gofio
NÃO DEIXE DE FESTEJAR
ºº Carnaval
ºº Semana Santa
ºº Romería

Cursos em Tenerife
ºº Espanhol Intensivo 20, 25

ºº Aulas particulares

ºº Espanhol para +50

ºº Espanhol Super Intensivo 30

ºº Programa Gap Year

ºº Férias de Inverno

ºº Preparação para o exame DELE

ºº Programa de espanhol sob
medida para grupos

ºº Flamenco ou Salsa

ºº Preparação para o exame SIELE

ºº Mergulho
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VALÊNCIA
Valência é uma cidade que vai te encantar com sua vibração jovem e moderna e, em seguida, levá-lo para o Espanhol com sua história,
tradição, orgulho e velho mundo Sentimento espanhol. Arte de rua incrível com uma maravilhosa arquitetura antiga te deixará a sensação
do lado artístico desta cidade; campos cheios de frutas frescas e legumes e carruagens puxadas por cavalos dão a você vislumbres do
passado de Espanha; paella açafrão brilhante e legal, horchata doce lhe ensinará Espanhol através do gosto. Desde a luz indescritível das
tardes até os festivais emocionantes (a mascletà durante as Fallas é algo que só pode ser sentida), para a cativante Cidade das Artes e
Ciências de Star Wars, Valência é um lugar onde você vai aprender espanhol através da experiência.
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“Sobre a escola, eu amei que tivesse tanta luz natural nas salas. Sobre a cidade, eu escolhi Valência
porque é uma cidade grande e cultural com lindas praias, mas ao mesmo tempo descontraída.
Os professores nos mostravam novos lugares o tempo todo, cada um mais lindo do que o outro!”
Chao Xing | China

ENFOREX VALÊNCIA

Paseo de Facultades 3 | 46021 Valência

VIVA NOSSA ESCOLA
ºº 24 salas de aula espaçosas, com muita
luz natural
ºº Sala de professores
ºº Uma pequena cafeteria
ºº Um grande jardim na frente da escola
ºº Laboratório de informática com acesso
à internet
ºº Conexão Wifi por toda a escola
ºº Biblioteca e sala de vídeo
ºº Amplos espaços comuns

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº Ciudad de las Artes y las Ciencias
ºº Bellas Artes Museum
ºº Catedral
ºº Mercado Central
ºº La Lonja
NÃO DEIXE DE PROVAR
ºº Paella
ºº Esgarraet

Nossa moderna escola em Valência
está localizada no animado Distrito
Universitário, a dez minutos do centro
da cidade e a 5 minutos da praia. Lá
você encontrará muitas oportunidades
para fazer amigos em espanhol. Siga em
frente para as belas praias ou desfrute
do ambiente cosmopolita e das tradições
únicas de uma das cidades mais modernas
da Espanha.

ºº Anguilas en all i pebre
ºº Arroz con costra
ºº Arroz a banda
ºº Mona de pascuas
NÃO DEIXE DE FESTEJAR
ºº Las Fallas
ºº Noche de San Juan
ºº La Tomatina
ºº Moros y Cristianos

Cursos em Valência
ºº Espanhol Intensivo 10, 20, 25

ºº Aulas particulares

ºº Espanhol Super Intensivo 30

ºº Programa Gap Year

ºº Preparação para o exame DELE

ºº Acampamentos de Verão

ºº Preparação para o exame SIELE

ºº Programa Júnior

ºº Espanhol para Negócios e
preparação para o exame da
Câmara de comércio

ºº Espanhol para +50
ºº Programa Família

ºº Formação de professores de
espanhol
ºº Programa de espanhol sob
medida para grupos
ºº Férias de Inverno
ºº Flamenco ou Salsa
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ACAMPAMENTOS
DE VERÃO
NA ESPANHA

ESPANHA
ACAMPAMENTOS
DE VERÃO
MISTURADO COM 60%
ALUNOS ESPANHÓIS
IDADE 5 A 18
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BARCELONA BEACH
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MARBELHA ELVIRIA
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MARBELHA LAS CHAPAS
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SALAMANCA
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Compartilhe sua experiência com 60% de Espanhóis e os outros 40% de nossos
campistas, que representam mais de 80 nacionalidades.
Uma verdadeira comunidade global é criada onde as diferenças são celebradas.

SOBRE A ENFOREX
ACAMPAMENTOS DE VERÃO
EXPERIÊNCIA COMPROVADA
Nos últimos 30 anos, a Enforex ofereceu
acampamento com alojamentos residencial
no próprio campus, alojamento em casa de
família e acampamento diurno durante os
meses de Julho e Agosto. Nossos líderes de
acampamento têm um média de 8 anos de
experiência de trabalho e são oficialmente
certificados como conselheiros de campo e
líderes. De fato, muitos de nossos professores,
conselheiros e líderes de acampamento são
ex-campistas da Enforex.

VIVA COM 60% DE ESPANHÓIS
UM VERDADEIRO AMBIENTE
MULTICULTURAL
Nossos estudantes provém de mais de 80
países, o que cria um ambiente particularmente diversificado para o desenvolvimento
de habilidades linguísticas e interpessoais. Ao
reunir alunos de todo o mundo, esses cursos
permitem que os jovens internacionais façam
amigos espanhóis da mesma faixa etária, adquirem uma compreensão profunda do modo
de vida espanhol e aumentem sua consciência
sobre uma variedade de culturas mundiais.

SERVIÇO DE QUALIDADE
Nossos consultores têm o prazer de recomendar os melhores Acampamentos de Verão de
acordo com os interesses, objetivos, motivações, necessidades, restrições de idade e tempo dos alunos. Além dos cursos e atividades,
oferecemos serviços como traslado para o aeroporto, opções de acomodação e planos de
refeições. Nossos consultores estão à disposição para ajudar a criar seu itinerário perfeito
em uma experiência de verão inesquecível!

SUPERVISÃO E
24/7 CAMPER CARE

MISTURADO COM

Nossa principal prioridade é a segurança
e o bem-estar dos aluno. Nossa equipe
supervisiona que cada aluno tenha uma dieta
balanceada ou adaptada às suas necessidades,
que esteja dormindo o suficiente e que tenha
uma boa saúde geral.

ESCOLHA DE UMA VARIEDADE
DE ATIVIDADES, ESPORTES E
EXCURSÕES
As atividades de acampamento realizadas
em grupos multiculturais inculcam os valores
do trabalho em equipe e da responsabilidade
individual enquanto os participantes
aproveitam e criam amizades. Também
sabemos que o aprendizado ocorre tanto
dentro quanto fora da sala de aula, e é por isso
que nossos acampamentos incluem passeios
para imergir os alunos no estilo de vida do
espanhol e fazer com que o estudante viva a
Espanha como um morador local.

DIVIRTA-SE APRENDENDO
ESPANHOL
A Aprendizagem Baseada em Projetos é uma
metodologia de ensino que permite que os
alunos adquiram conhecimento respondendo
a situações da vida real. Melhora as
habilidades sociais das crianças, promove o
discurso público e melhora o pensamento
crítico, criando um ambiente em que eles
estão constantemente trocando ideias,
opiniões e informações.
“Eu ouço e esqueço. Eu vejo e me lembro.
Eu compreendo.” - Provérbio chinês

ALUNOS

ESPANHÓIS

DESTINOS TOP
Barcelona | Madrid
Málaga | Marbelha
Salamanca | Valência

METODOLOGIA
INOVADORA DE ENSINO
A Enforex é reconhecida
internacionalmente por sua
metodologia inovadora de
ensino de idiomas.

65,000+
ALUNOS
assistiram nossos
acampamentos de verão nos
últimos 30 anos.

Nossos acampamentos de Verão são
projetados para proporcionar uma
verdadeira imersão global e uma
experiência única de aprendizado.
Tudo incluído
Aulas, atividades, excursões, esportes,
workshops, 24/7 supervisão
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Tudo incluído:
20 aulas por semana, acomodação, pensão completa, esportes, atividades, workshops, passeios,
4 refeições/dia, livros, materiais de estudos, seguro saúde, 24 horas de supervisão.

espanhol
OU INGLÊS

AULAS DE IDIOMAS

A Enforex desenvolveu sua própria metodologia de
ensino que provou ser muito bem sucedida e eficaz. Nossa
abordagem de ensino é projetada para desenvolver a
confiança e a fluência de cada aluno em falar espanhol de
maneira natural e espontânea. Esta metodologia de ensino
é inspirada na aprendizagem baseada em projetos, que
desenvolve não apenas habilidades linguísticas no contexto
da imersão da linguagem, mas também pontos fortes
essenciais, como o pensamento crítico, a criatividade e o
trabalho em equipe. Além disso, oferecemos uma ótima
estrutura para tornar o aprendizado de idiomas mais
divertido e agradável em qualquer idade.

PROFESSORES EXCEPCIONAIS
Sabemos a diferença que um grande professor faz na aprendizagem de
línguas. Todos os nossos professores possuem qualificações de ensino
especializado e têm um média de oito a dez anos de experiência de
ensino. Seu entusiasmo, criatividade e dedicação ao sucesso dos alunos
é o que faz com que os professores da Enforex se destaquem.

GANHE UM CERTIFICADO DE IDIOMAS
Cada aluno receberá um certificado e avaliação detalhada em seu
último dia de acampamento.

METODOLOGIA DE ENSINO INOVADORA E
PERSONALIZADA
Nosso método de ensino comprovado é baseado no aprendizado de
projetos e ações. Um método prático onde os alunos ganham confiança
e gostam de aprender espanhol enquanto trabalham em projetos da
vida real. Alunos irá trabalhar em equipe, debater sobre o seu projeto,
avaliar soluções, atribuir papéis a cada membro, decidir sobre a mídia
na qual apresentar o projeto (vídeo, fotos, pôster, apresentação,
etc.), escolher os materiais necessários, orçamento e gerenciar seu
tempo. Enquanto isso, eles aprendem e aprimoram suas habilidades de
liderança, trabalho em equipe, habilidades de comunicação, inteligência
emocional e confiança.

ESCOLHA SEU PROGRAMA

RESIDENCIAL

ACAMPAMENTO DE DIA

PROGRAMA EM FAMÍLIA

A estadia no alojamento tem a essência da
nossa filosofia do acampamento: viver, se
misturar, estudar, brincar e praticar idiomas
junto com 60% de estudantes espanhóis,
24 horas por dia, num ambiente totalmente
multicultural. Os campistas vão aprender
habilidades interpessoais e linguísticas para
toda a vida. Quando os alunos escolhem
o nosso os nosso programa “estrela”, os
estudantes espanhóis e estrangeiros são
separados apenas durante as aulas de
inglês e de espanhol no período da manhã.

Esta opção é perfeita para os jovens e
adolescentes que moram nas perto ou
que estejam viajando na Espanha com
suas famílias. O aluno poderá aproveitar
atividades divertidas, aulas de idiomas
e fazer novas amizades internacionais
durante o dia e retornam às suas famílias
à noite. Os alunos ainda obtêm os
mesmos benefícios que os estudante que
residem no campus durante o período
que estiverem no acampamento.

Os estudantes a partir de 14 anos podem
optar por fazer parte de uma família
espanhola com o nosso programa em
Casa de Família. De 9:15 às 19:30, os
alunos participam de todas as atividades
do acampamento - aulas de idiomas,
oficinas, esportes e excursões-, mas eles
voltam para a casa da família espanhola
na hora do jantar.
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As atividades de esportes estão
incluídas em todos os nossos
acampamentos. Se você se
interessar por algum esporte
extra em particular, temos as
seguintes opções:

FUTEBOL
16 SESSÕES POR QUINZENA

BARCELONA, MADRID, MÁLAGA,
MARBELHA, E VALÊNCIA
Nossos treinadores especializados
dão aulas de acordo com as diferentes
idades e níveis dos alunos.

MONTAR A CAVALO
12 SESSÕES POR QUINZENA

MADRID, MARBELHA, E
SALAMANCA
Dependendo do nível, os alunos
aprendem várias técnicas para montar
a cavalo, por exemplo; como se sentar,
como fazer para galopar, trotar e outras
habilidades. Os campistas não precisam
usar roupas especiais
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Esportes para escolher
Esportes opcionais
+

TÊNIS

PADEL

GOLFE

12 SESSÕES POR QUINZENA

12 SESSÕES POR QUINZENA

18 SESSÕES POR QUINZENA

BARCELONA | MADRID
MARBELHA | SALAMANCA

MADRID | MÁLAGA| MARBELHA
SALAMANCA

MARBELHA

Um exercício super completo. O curso
de tênis é realizado bem perto dos
acampamentos. Em Marbelha acontece
no importante Green Life Marbelha,
em Barcelona no Centro Olímpico Vall
d’Hebron, em Madrid nas instalações
do centro e em Salamanca no campo de
tiro e esportes da cidade.

Uma modalidade com cada vez mais
fãs. Em Marbelha, as aulas de pádel
são realizadas no centro de Green Life;
em Málaga nas magníficas instalações
Colegio Unamuno; e em Madrid e
Salamanca nas instalações do centro.
Em todos os acampamentos, as aulas
serão ministradas por profissionais.

Marbelha é um paraíso para quem curte
golfe. Nossos alunos podem entrar no
mundo deste esporte através de aulas
ministradas por profissionais do Centro
Green Life.

ESPORTES INDIVIDUAIS E DE
EQUIPE INCLUÍDOS

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
NATAÇÃO

VELA E ESPORTES AQUÁTICOS

8 SESSÕES POR QUINZENA

12 SESSÕES POR QUINZENA

MARBELHA ELVIRIA

Os jovens que querem aprender a nadar
ou melhorar as suas técnicas podem
desfrutar de aulas de natação na piscina
do nosso acampamento

VALÊNCIA (Vela)
8 SESSÕES POR QUINZENA
VALÊNCIA (Windsurf e Stand up) e
BARCELONA (Vela, Stand up, windsurf e
canoagem)

O acampamento Enforex oferece
a possibilidade de combinar várias
disciplinas aquáticas ou simplesmente
velejar. Os Alunos poderão desfrutar de
uma experiência emocionante em um
ambiente controlado e seguro.

Tiro ao arco
Basquete
Voleibol
Badminton
Boliche
Handball
Dardos
Basebol

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Hóquei
Waterpolo
Frisbee
Aeróbica
Olímpicos
Indiaca
Capoeira
Escalada

EXCURSÕES CULTURAIS
INCLUÍDOS
Serão organizados no minimo dois
passeios de dia completo e dois
pelas tardes para cada quinzena, os
passeios são para locais próximos
e interessantes. Essas viagens são
ótimas maneiras de mostrar aos
alunos à grande diversidade da cultura
espanhola, gastronomia e geografia e
visam aproveitar ao máximo as atrações
especiais em torno de cada cidade do
acampamento.
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Uma variedade de atividades
diárias estão incluídas na
experiência do acampamento.
Para os alunos que buscam obter
conhecimentos adicionais em
diferentes campos, eles podem
escolher uma das seguintes opções:

ROBÓTICA
12 SESSÕES POR QUINZENA

MADRID | MARBELHA ELVIRIA

Usando uma combinação de ciência, tecnologia,
engenharia e matemática, as crianças recebem
como desafio, a criação e construção de robôs.
Este curso inspira as crianças a pensar de forma
criativa, trabalhar em equipe e pode até mesmo
despertar interesse em uma carreira futura.

DANÇA MODERNA
12 SESSÕES POR QUINZENA

MÁLAGA | MARBELHA
Dance e aproveite! A aula de dança moderna com
a Enforex é ótima para crianças energéticas de
todos os níveis e habilidades. Nossos professores
maravilhosos são treinados para trabalhar com
crianças e trazer o melhor até mesmo para as
crianças e adolescentes mais tímidas.
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Atividades para escolher
Atividades opcionais
+

CRIATIVIDADE
12 SESSÕES POR QUINZENA

MADRID | MÁLAGA | MARBELHA
SALAMANCA
Promover a criatividade é essencial para o
desenvolvimento de uma mente aberta e capaz de
enxergar oportunidades em vez de barreiras. Com
este programa, os campistas também trabalharão
em escuta ativa, espontaneidade e autoconfiança.

EMPREENDEDORISMO E
LIDERANÇA

AULAS DE ESPANHOL DE
ESPANHOL SEMI-PARTICULARES

12 SESSÕES POR QUINZENA

10 SESSÕES POR SEMANA

MADRID | MARBELLA CENTRO | VALENCIA

TODOS OS DESTINOS

Inspiramos a imaginação das crianças ao despertar seus sonhos através da criação de seus
próprios negócios, para que possam transformar
suas paixões (não importa quais sejam!) em um
trabalho de verdade no futuro. Ao estimular suas
habilidades de fala em público em um entorno
internacional, garantimos não só competências
valiosas para a vida escolar deles, como também
profissionais válidas para toda vida.

Se você deseja aumentar a quantidade de aulas de
espanhol, Enforex Camps te ajuda: Sessões extras
são realizadas à tarde em pequenos grupos de até
5 alunos.

ATIVIDADES DE RECREAÇÃO
INCLUÍDAS

ºº
ºº
ºº

Concursos e caça ao tesouro
Noite mostra: música, teatro, talento...
Tema dias: cowboys e índios, tempos
medievais...

ºº
ºº
ºº
ºº
IOGA

TEATRO

12 SESSÕES POR QUINZENA

12 SESSÕES POR QUINZENA

MADRID | MÁLAGA| MARBELHA
SALAMANCA

MÁLAGA | MARBELHA

A Ioga é conhecida por melhorar a flexibilidade,
autoestima, hábitos saudáveis, foco e saúde
mental.
Nossas sessões são divertidos (às vezes chatas
e cansativas!), Ministrados por instrutores
experientes que amam compartilhar sua prática
com crianças.

As crianças que frequentam a aula de teatro
possuem várias oportunidades para entrar e se
apresentarem em um palco, aprender técnicas
dinâmicas de atuação e aproveitar os holofotes
com novos amigos.

Jogos de acampamento tradicionais
Discoteca acampamento
Noite tema assustador
Jogos noturnos

WORKSHOPS CULTURAIS
INCLUÍDOS

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Culinária
Malabares
Dança de Salão
Jornalismo
Teatro
Treinamento Salva-vidas
Música e Percussão
Flamenco e Sevillanas
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Campeões olímpicos

BARCELONA BEACH
“Nunca imaginei que o meu espanhol poderia ficar tão bom em tão pouco tempo! Nossa professora de espanhol,
Pilar, foi a melhor. Ela fez com que as aulas fossem divertidas e com muitas atividades diferentes. No meu país, eu
costumo ficar entediado nas aulas de línguas, mas aqui o tempo passou muito rápido. No final do verão, eu já estava
comunicando com os meus amigos espanhóis sem dificuldades.” Oleg | RÚSSIA | 13 anos

ACAMPAMENTO ENFOREX BARCELONA BEACH
O QUE ESPERAR
O acampamento está localizado a poucos
minutos do centro de Barcelona, em Castelldefels, que oferece mais de 5 quilômetros
de praias de areia fina. Encontra-se na costa,
entre o Mar Mediterrâneo e as paisagens
do Parque Natural de Garraf. Castelldefels,
a melhor praia de Barcelona, é reconhecida
como um grande destino turístico pelas
agência de Turismo de Catalunha, tornando-se um lugar ideal para viver, se você
é um amante de atividades ao ar livre. A
residência estudantil está localizada dentro
da universidade UPC na área metropolitana
de Barcelona e muito bem conectado: 10
minutos de carro do aeroporto, 15 minutos
de trem ou carro do centro de Barcelona e
10 minutos da praia a pé.

POUCAS PALAVRAS
ºº Idade: 5 a 17 anos
ºº Datas de início: junho, julho e agosto
ºº Programas: residencial, day camp,
somente curso de idiomas
ºº Composição dos alunos: 80%
internacionais e 20% espanhóis
ºº Capacidade: 180 alunos
ºº Acomodação: quarto individual ou duplo
com banheiro privado.

INSTALAÇÕES
ºº Edifício moderno rodeado de áreas verde
e perto da praia
ºº Localizado em ambiente natural ideal
para atividades e esportes no Campus da
universidade
ºº Terraço com acesso ao jardim
ºº Próximo ao canal olímpico onde atividades
aquáticas serão realizadas
ºº Quartos espaçosos e luminosos com ar
condicionado

Esportes
opcionais

Excursões
culturais

ºº Futebol

ºº Tossa de Mar

ºº Tênis

ºº Pals

ºº Vela, Stand up,

ºº Cadaqués y Gerona

ºº Castelldefels

ºº Sitges

ºº Pueblo Español

windsurf e canoagem

ºº Tarragona
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ºº Sagrada Família e
Park Güell

Líderes do amanhã

MADRID
“Meu primeiro dia foi muito melhor do que eu tinha imaginado... Eu mal tinha chegado e já tinha feito novos
amigos! O melhor dia foi quando comemorei meu aniversário com amigos de vários países. Tenho certeza
que eu nunca vou esquecer essas lembranças!” María | Espanha | 7 anos

ACAMPAMENTO ENFOREX MADRID
O QUE ESPERAR
A energia multicultural de Madrid e sua
localização no centro de Espanha são
suficientes razões para escolhê-lo como o
cenário perfeito para um verão diferente.
Se, além disso, você adicionar as modernas
instalações da prestigiada Universidade
Francisco de Vitoria, seria difícil encontrar
um melhor destino. Nossos alunos adoram
ter uma ótima tempo fazendo esportes no
tênis, remo e quadras de basquete, campos
de futebol ou na piscina, e eles podem
até jogar vôlei de praia. A atmosfera de
uma universidade internacional, a apenas
15 minutos do Madri centro da cidade
combinado com o nosso entusiasmo
pessoal em criar uma atmosfera muito
divertida, onde os alunos são incentivados
a crescer pessoalmente, aprender outras
línguas, interagir com outras culturas, e
para explorar o mundo ao redor deles,
começando com Madrid.

POUCAS PALAVRAS
ºº Idade: 5 a 18 anos
ºº Datas de início: junho, julho e agosto
ºº Programas: residencial, day camp,
somente curso de idiomas
ºº Composição dos alunos: 40%
internacionais e 60% espanhóis
ºº Capacidade: 180 alunos
ºº Acomodação: quarto individual ou
duplo com banheiro privado

INSTALAÇÕES
ºº No campus de estilo americano, cercado
por jardins
ºº Campos de esportes, piscina, quadras de
tênis, de padel, de futebol e academia.
ºº Áreas comuns, sala de TV, e de informática.
ºº Quartos espaçosos com todas amenidades
necessárias para uma estadia confortável
ºº Perto das instalações de equitação

Esportes
opcionais

Atividades
opcionais

Excursões
culturais

ºº Futebol

ºº Robótica

ºº Toledo

ºº Tênis

ºº Criatividade

ºº Ávila

ºº Padel

ºº Ioga

ºº Segovia

ºº Montar a Cavalo

ºº Empreendedorismo e

ºº Salamanca

Liderança

ºº Museu do Prado e
Reina Sofia
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Encontre o Equilibrio

MÁLAGA
“Eu amei estar com os meus novos amigos! Todos os dias tínhamos várias atividades para fazer, como
jogos, excursões, passeios, fogueiras, artesanato, oficinas... Eu vivi momentos muito legais e conheci novos
amigos. Estou muito feliz com todos os amigos internacionais que fiz.” Sanna | SUÉCIA | 14 anos

ACAMPAMENTO ENFOREX MÁLAGA
O QUE ESPERAR
Se você quer um acampamento de verão em
uma Cidade espanhola do litoral, Málaga
é uma ótima opção. O Mar Mediterrâneo
é apenas á 20 minutos a pé do nosso
acampamento de verão, onde os alunos
adoram absorver a cultura andaluza. Nosso
acampamento é o mais reconhecido internato
em Málaga. Chamado Miguel de Unamuno,
está idealmente localizado em um local
privilegiado, bairro residencial e oferece
ótimas salas de aula e piscinas instalações
para pista e campo, bem como padel, piscina
e todos os tipos de campos de esportes
adicionais e quadras (futebol, basquete, etc.)
E como sempre, nossa equipe entusiasmada e
altamente treinada e qualificada para fornecer
o melhor acampamento de verão imaginável!

POUCAS PALAVRAS
ºº Idade: 12 a 17 anos
ºº Datas de início: junho, julho e agosto
ºº Programas: residencial, em família, day
camp, somente curso de idiomas
ºº Composição dos alunos: 40%
internacionais e 60% espanhóis
ºº Capacidade: 170 alunos
ºº Acomodação: quarto duplo ou triplo com
banheiro privado.

INSTALAÇÕES
ºº Quartos claros e espaçosos, incluindo
todas as comodidades necessárias para
uma confortável estância em instalações
de primeira classe
ºº Natural ambiente propício para
aprendizagem
ºº Próximo a praia
ºº Sala de jogo, de informática e de TV
ºº Academia, campo de futebol, piscina, pista
de obstáculos e quadra de basquete

Esportes
opcionais

Atividades
opcionais

Excursões
culturais

ºº Padel

ºº Criatividade

ºº Sevilha

ºº Futebol

ºº Dança moderna

ºº Granada

ºº Teatro

ºº La Alhambra

ºº Ioga

ºº Tarifa
ºº Ronda
ºº Marbelha e Puerto
Banús
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Jovens promessas

MARBELHA ELVIRIA
“Hoje foi um dia muito legal! Eu fui para a praia, e fizemos um curso de obstáculo. Quando voltamos para o
acampamento, os monitores montaram um filme de fantasia: os monitores vestiram-se como personagens do filme.”
Juliette | França | 6 anos

ACAMPAMENTO ENFOREX MARBELHA ELVIRIA
O QUE ESPERAR
Elviria é um acampamento projetado
exclusivamente para os nossos jovens
campistas. Com uma localização privilegiada
nos arredores de Marbelha permite
que as crianças desfrutem de ar fresco
e dias de praia em um ambiente seguro,
especialmente adaptado para eles. O
acampamento está localizado na famoso
Escola Secundária Alemã de Marbelha, em
uma das áreas residenciais mais bonitas da
região, completa com vistas panorâmicas
sobre Marbelha. O campus da escola
é grande as instalações são modernas,
espaçosas e confortável, um lugar perfeito
para passar o verão. Nossa equipe
maravilhosa em Elviria está acostumada
com crianças e tem vasta experiência
trabalhando com crianças pequenas.

POUCAS PALAVRAS
ºº Idade: 5 to 17 anos
ºº Datas de início: junho, julho e agosto
ºº Programas: residencial, day camp,
Somente curso de idiomas
ºº Composição dos alunos: 40%
internacionais e 60% espanhóis
ºº Capacidade: 200 alunos
ºº Acomodação: quartos compartilhados:
4-6 pessoas para campistas “senior” 6-12
pessoas para “juniors”

INSTALAÇÕES
ºº Escola rodeada de jardins
ºº Próxima da praia
ºº Auditório, sala de estudo, áreas comuns
ºº Tênis, basquetebol, voleibol e quadras
de handebol, piscina, e campo de futebol
ºº Golfe e equitação nas proximidades do
campus

Esportes
opcionais

Atividades
opcionais

Excursões
culturais

ºº Golf

ºº Robótica

ºº Puerto Banús

ºº Natação

ºº Teatro

ºº Bioparc + Playa

ºº Futebol

ºº Dança moderna

ºº Montar a Cavalo

ºº Criatividade

ºº Mijas

ºº Padel

ºº Ioga

ºº Aventura Amazonia

Fuengirola

ºº Tênis
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Espírito adolescente

MARBELHA CENTRO
“Eu nunca vou esquecer o meu verão em Marbelha, nem as pessoas que eu conheci lá: monitores, professores,
coordenadores, meus companheiros. Eu também aproveitei para praticar meu esporte favorito, tênis, quase todos os
dias! Marbelha é tão bonita! Espero voltar no próximo ano.” Francesco | Itália | 16 anos

ACAMPAMENTO ENFOREX MARBELHA CENTRO
O QUE ESPERAR
O primeiro dos nossos três Acampamentos
de Verão em Marbelha, Marbelha Centro,
é uma ótima opção para adolescentes mais
velhos. Foi especificamente projetado
para dar aos alunos de 14 a 18 anos mais
independência e fácil acesso para explorar a
cidade. Inclui áreas que criam um ambiente
descontraído perfeito para aprender. Nossas
excelentes instalações incluem uma grande
piscina muitos campos de esportes multiuso
e quadras. O acampamento fica a apenas 15
minutos a pé do mar Mediterrâneo e apenas
um 5 minutos a pé do encantador histórico
da cidade trimestre. Sua localização ideal é
perfeita para os alunos a experimentarem a
cultura andaluza e dar-lhes a oportunidade
de aprender espanhol.

POUCAS PALAVRAS
ºº Idade: 14 a 18 anos
ºº Datas de início: junho e julho
ºº Programas: residencial, em família,
day camp, Somente curso de idiomas
ºº Composição dos alunos: 40%
internacionais e 60% Espanhóis
ºº Capacidade: 180 alunos
ºº Acomodação: Quartos triplo ou
quádruplo com banheiro privado

INSTALAÇÕES
ºº Instalações modernas com todo o
necessário para uma ótima estadia
ºº Áreas comuns, sala de TV e vídeo, sala de
conferencia
ºº Próximo da praia
ºº Piscina, campos multiesportivos, quadras
de tênis
ºº Instalações de primeira classe para jogar
futebol, tênis, padel e natação
ºº Instalações de golfe e equitação perto do
campus

Esportes
opcionais

Atividades
opcionais

Excursões
culturais

ºº Padel

ºº Criatividade

ºº Sevilha

ºº Tênis

ºº Dança moderna

ºº Granada

ºº Montar a Cavalo

ºº Teatro

ºº Málaga

ºº Futebol

ºº Ioga

ºº Torremolinos

ºº Golf

ºº Empreendedorismo e
Liderança
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A força da natureza

MARBELHA LAS CHAPAS
Eu passei ótimos momentos em Marbelha. Conheci meninos e meninas da Espanha e de todo o mundo, e sigo
mantendo contato com eles por e-mail. Todos os dias fazíamos algo diferente e tínhamos muitas atividades para
escolher. Este ano eu vou a Barcelona visitar um dos amigos de lá!” Helmut | Alemanha | 16 anos

ACAMPAMENTO ENFOREX MARBELHA LAS CHAPAS
O QUE ESPERAR
Marbelha Las Chapas está localizado na
escola de mais prestígio de MarbelhaColegio Alboran. Aqui os alunos têm uma
grande variedade de campos de esportes e
quadras, playgrounds, escola de equitação,
piscina, campo de futebol, estádio e salas
de aula cheias de luz à disposição. Ela está
localizado a apenas oito milhas da cidade de
Marbelha, em um parque cercado por um
belo jardim, a menos de 15 minutos a pé da
praia e em meio a colinas verdes. Marbelha
é conhecido como destino de viajantes da
alta sociedade, porque está rodeado por
belos parques naturais e as melhores praias
da Andaluzia e cidade cosmopolita... O que
mais você poderia esperar?

POUCAS PALAVRAS
ºº Idade: 14 a 17 anos
ºº Datas de início: junho e julho
ºº Programas: residencial, em família,
day camp, somente curso de idiomas
ºº Composição dos alunos: 40%
internacionais e 60% Espanhóis
ºº Capacidade: 220 alunos
ºº Acomodação: Quartos para 8-12
estudantes, todos com beliches

INSTALAÇÕES
ºº Escola rodeada de jardins, em uma área
verde
ºº Próximo da praia
ºº Esportes campestres, piscina, tênis,
quadras de basquete, handebol e futebol
ºº Instalações de campos de golfe e passeios
a cavalo próximas do campus
ºº Áreas comuns, parede de escalada, escola
de equitação

Esportes
opcionais

Atividades
opcionais

Excursões
culturais

ºº Natação

ºº Robótica

ºº Ronda

ºº Tênis, Padel

ºº Ioga

ºº Seville

ºº Montar a Cavalo

ºº Criatividade

ºº Tarifa

ºº Golfe

ºº Dança moderna

ºº Granada

ºº Teatro

ºº Malaga
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Viagem no tempo

SALAMANCA
“A melhor parte para mim foi poder conhecer pessoas de todo o mundo em um único lugar. Eu aprendi
mais espanhol em duas semanas do que em todas as aulas que já tive na minha vida. Meu companheiro de
quarto, Jordi, era um cara muito legal de Barcelona. Foram ótimas semanas. Eu amei Salamanca... é linda.”
William | REINO UNIDO | 10 anos

ACAMPAMENTO ENFOREX SALAMANCA
O QUE ESPERAR
Qual o melhor lugar pra aprender, curtir e
explorar a cultura espanhola do que em uma
cidade com a segunda universidade mais
antiga do mundo, fundada por volta do ano
1200? Nosso campus em Salamanca está
localizado no Colegio Calasanz, uma das
escolas de prestígio na cidade, no coração
do centro histórico. O prédio é um lindo
exemplo da arquitetura de Salamanca do
século XIX, com um claustro majestoso que
pode ser admirado das galerias envidraçadas.
Possui instalações bem equipadas onde você
pode jogar futebol, basquete, handebol,
voleibol, hóquei em patins e muito mais,
assim como o acesso a uma piscina próxima.
Assim, nossos alunos poderão combinar sua
aprendizagem de línguas com esportes e
atividades, e de passagem descobrir todos as
razões pelas quais Salamanca foi declarado
Patrimônio Mundial pela UNESCO.

POUCAS PALAVRAS
ºº Idade: 5 a 18 anos
ºº Datas de início: junho e julho
ºº Programas: residencial, em família,
day Camp, somente curso de idiomas
ºº Composição dos alunos: 40%
internacionais e 60% espanhóis
ºº Capacidade: 150 alunos
ºº Acomodação: quartos duplos com
banheiro compartilhado

INSTALAÇÕES
ºº Instalações espetaculares com
abundância de espaços amplos e abertos
ºº Extensas áreas verdes
ºº Sala de aula, salas de conferência, jogos,
academia, área residencial e cinema
ºº Campos de futebol, basquetebol,
handebol e vôlei
ºº Instalações de tênis, padel e passeios a
cavalo nas proximidades

Esportes
opcionais

Atividades
opcionais

Excursões
culturais

ºº Montar a Cavalo

ºº Criatividade

ºº Avila

ºº Padel

ºº Ioga

ºº Segovia

ºº Tênis

ºº Madrid
ºº Ciudad Rodrigo
ºº Hervás
ºº Valladolid
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Aventura do mediterrâneo

VALÊNCIA
“As aulas são muito divertidas; Eu amo as atividades. Eu adoraria que o verão durasse mais tempo e jogasse mais
esportes, ter mais carnavais e participar de mais oficinas ... É ótimo!”
Julia | BRASIL | 17 anos

ACAMPAMENTO ENFOREX VALÊNCIA
O QUE ESPERAR
Enforex Summer Camp Valência está
localizado no coração da Universidade de
Valência no famoso Colegio Mayor Galileo
Galilei. O bairro está cheio de alunos
universitários, criando a perfeita atmosfera
para explorar a cultura espanhola. Fazer
amigos locais e internacionais e viver bons
tempos! Valência é outra cidade localizada
no lindo Mar Mediterrâneo, conhecido por
sua energia jovem, frutos do mar frescos
e paella, praias e esportes aquáticos. O
campus está localizado a apenas 10 minutos
da praia e a 10 minutos do centro histórico
de Valência.

POUCAS PALAVRAS
ºº Idade: 12 a 17 anos
ºº Datas de início: junho, julho e agosto
ºº Programas: residencial, em família,
day camp, somente curso de idiomas
ºº Composição dos alunos: 40%
internacionais e 60% espanhóis
ºº Capacidade: 250 alunos
ºº Acomodação: quartos triplos com
banheiro privativo

INSTALAÇÕES
ºº Quartos claros e espaçosos com todo
as facilidades necessárias para uma
confortável estadia.
ºº Próximo da praia
ºº Sala de jogos, de TV, música e laboratório
de informática
ºº Instalações para jogar futebol

Esportes
opcionais

Atividades
opcionais

Excursões
culturais

ºº Futebol

ºº Empreendedorismo e

ºº Cullera

ºº Vela
ºº Windsurf e Stand up

Liderança

ºº Montanejos
ºº Oceanográfico
ºº Cidade das Artes
e das Ciências
ºº Alicante
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AMÉRICA LATINA
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AMÉRICA LATINA
21 CAMPUS
EM 12 PAÍSES
ARGENTINA
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Buenos Aires
Córdoba

CHILE

71

Santiago de Chile

COLÔMBIA
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Bogotá
Cartagena das Indias

COSTA RICA
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Santo Domingo de Heredia

EQUADOR
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Quito

MÉXICO
Oaxaca
Guanajuato
Playa del Carmen

MAIS ESCOLAS NA
Bolívia, Cuba, República Dominicana,
Guatemala, Peru e Uruguai
Para saber mais, entre em contato com:
info@enforex.com
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ARGENTINA Buenos Aires | Cordoba
A lendária terra do tango e do dialeto de Lunfardo, este é o lugar onde o espanhol não é apenas falado - é recitado. Esta cidade colorida,
flutuante, culta e apaixonante atraiu artistas, intelectuais e boêmios. Buenos Aires é o lugar ideal para aprenda espanhol e viver
uma experiência verdadeiramente única dos sentidos. Com lugares lendários como o bairro de La Boca, mais de 300 teatros, lugares
estupendos modernos e ainda tradicionais para uma noite de celebrar. Esta será a cidade que você não vai querer sair.

ENFOREX BUENOS AIRES

escola parceira

VIVA A ESCOLA
ºº A escola está localizada no centro da
cidade, perto de áreas verdes e de fácil
acesso para a área comercial mais popular
da cidade
ºº 7 salas de aula espaçosas
ºº Área ao ar livre
ºº Cyber room, sala de áudio e vídeo
ºº Uma área de culinária e uma cafeteria

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº Centro Cultural Kirchner
ºº Manzana de las Luces
ºº Casa Rosada
ºº Parque 3 de Febrero
ºº Palacio Barolo
ºº Museo de Bellas Artes
NÃO DEIXE DE PROVAR
ºº Asado argentino
ºº Chimichurri
ºº Empanada argentina
ºº Choripán
ºº Locro
ºº Dulce de leche
EXCURSÕES
ºº Mercado de Artesanato San Isidro
ºº Cemitério La Recoleta
ºº Resorts com aula de ski
ºº Parque Nacional Nahuel Huapi
ºº Puente del Inca
ºº Fóz do Iguaçu
ºº Patagonia

Temos outra escola Enforex na
Argentina em Córdoba!
Para saber mais, entre em
contato com: info@enforex.com

Cursos, atividades e acomodação em Buenos Aires
ºº Intensivo 25

ºº Programa de Voluntariado

ºº Casa de família

ºº Super intensivo 35

ºº Programa de Estágio

ºº Residência estudantil

ºº Imersão

ºº Espanhol Tango ou Salsa

ºº Apartamento privado

ºº Aulas particulares
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Santiago do Chile CHILE
Santiago do Chile é uma verdadeira cidade de contrastes. Aqui você vai encontrar arquitetura moderna, juntamente com edifícios
coloniais, lojas exclusivas e mercados de rua tradicionais. Perder-se em Santiago permitirá que você descubra mil e um tesouros para
seus cinco sentidos. Então, para desconectar ocasionalmente da agitação da cidade, você pode facilmente visitar as Montanhas dos
Andes. Você quer aprender espanhol em um lugar que lhe dará as melhores lembranças? Venha para Santiago!

ENFOREX SANTIAGO DE CHILE

escola parceira

VIVA A ESCOLA
ºº Localizado próxima a colina de San
Cristobal, a uma curta distância a pé da
“Plaza de Armas ”e a casa de Pablo Neruda
ºº Situado no bairro “Bellavista”, colorido
bairro e boêmio de Santiago
ºº 7 salas de aula
ºº 2 áreas de culinária
ºº Um lindo jardim

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº Museo de la Moda
ºº Centro Gabriela Mistral
ºº La Chascona
ºº Cerro de San Cristóbal
ºº Museo de Arte Contemporáneo
NÃO DEIXE DE PROVAR
ºº Mote con huesillos
ºº Humita en chala
ºº Curanto
ºº Paila marina
ºº Chileno
EXCURSÕES
ºº Valle Nevado (Maior resort de sky do
Chile)
ºº Valparaíso (uma cidade colorida cheia de
falésias e penhascos)
ºº Colchagua Valley (as primeiras vinhas de
uva foram plantadas aqui, marcando o
início da indústria do vinho no Chile)
ºº Chiloé Island (habitado por tribos nativas,
ótimo para caiaque, vela e vida selvagem
assistindo)

Cursos, atividades e acomodação em Santiago de Chile
ºº Intensivo 25

ºº Programa de Voluntariado

ºº Casa de família

ºº Super Intensivo 35

ºº Programa de Estágio

ºº Residência estudantil

ºº Imersão
ºº Aulas particulares
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COLÔMBIA Bogotá | Cartagena de Indias
Em Cartagena, você se sentirá em casa, desfrutando dessa cidade portuária descontraída. Você certamente vai se apaixonar pelo charme
do velho mundo de Cartagena, cheio de encantadores edifícios coloniais, ruas de paralelepípedos e o cintilante Mar do Caribe. Delicie-se
com os cinco sentidos enquanto explora a cidade - saboreie frutos do mar frescos e frutas exóticas, veja arte, toque as várias texturas de
areia fina ou palmas ásperas, ouça o romântico ritmo latino da música e cheire o salgado ar caribenho. Você vai adorar estudar espanhol
conosco em Colômbia!

ENFOREX CARTAGENA DE INDIAS

escola parceira

VIVA A ESCOLA
ºº Localizado no colorido bairro “Getsemani”
ºº Abrigado em um edifício de estilo colonial
ºº Cyber room
ºº Uma cafeteria
ºº Um jardim
ºº Ao lado da Praça Trinidad e perto de belas
praias

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº Palacio de la Inquisición
ºº Castillo San Felipe de Barajas
ºº Convento de la Popa
NÃO DEIXE DE PROVAR
ºº Tocino del cielo
ºº Arrope
ºº Quinbambo
ºº Sancocho
EXCURSÕES
ºº Suba a colina “La Popa”
ºº Visite Galerazamba (uma cidade fantasma
e as minas de sal da região)
ºº Viaje às Ilhas El Rosario
ºº Passeio ao Vulcão Lama El Totumo

Temos outra escola Enforex na
Colômbia em Bogotá!
Para saber mais, entre em
contato com: info@enforex.com

Cursos, atividades e acomodação em Cartagena de Indias
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ºº Intensivo 15

ºº Programa de Voluntariado

ºº Intensivo 20

ºº Espanhol Médico

ºº Aulas particulares

ºº Espanhol + Dança

ºº Casa de família

Santo Domingo de Heredia COSTA RICA
Santo Domingo de Heredia é a “verdadeira” cidade costarriquenha, fazendo juz á Pura Vida. Esta cidade está idealmente localizada bem
no meio do país, o que significa que você pode convenientemente viajar por todo o resto do país nos fins de semana. Com o seu relaxado
modo de vida pacífico, os edifícios antigos e bem preservados e as pessoas amistosas, tudo em Santo Domingo evocará uma simples e
mas sincera felicidade com a vida. A cidade é exuberante, cheia de plantas tropicais, e a região é ladeada por dois grandes rios. Vá em um
safári de crocodilo, faça rafting, visite vulcões e nade no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico.

ENFOREX SANTO DOMINGO DE HEREDIA
VIVA NOSSA ESCOLA
ºº Um belo edifício com 15 salas de aula
iluminadas e arejadas
ºº Localizado no pitoresco centro da cidade
de Santo Domingo, apenas 5 km da
capital, San José
ºº Uma relaxante área ao ar livre com
grande jardim
ºº Áreas comuns

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº Casa de la Cultura
ºº El Fortín
ºº Parque Central
ºº Iglesia de la Inmaculada Concepción
NÃO DEIXE DE PROVAR
ºº Casado
ºº Ceviche
ºº Callo Pinto
ºº Olla de carne
ºº Tamales
EXCURSÕES
ºº Parque Nacional Braulio Carrillo
ºº Playa de Jaco
ºº Jardim Botanico Lankester
ºº Vale do Orosí (local das ruínas de
Ujarrás a igreja mais antiga da Costa
Rica)
ºº Cartago Basilica
ºº Vulcão Poás
ºº Doka Estate (passeio de café)

Cursos, atividades e acomodação em Santo Domingo de Heredia
ºº Intensivo 20, 25
ºº Super Intensivo 30
ºº Programa Premium
ºº Aulas particulares
ºº Preparação para o exame DELE
ºº Preparação para o exame SIELE
ºº Espanhol para +50 Programa

ºº Formação de professores de
espanhol

ºº Casa de família
ºº Apartamento compartilhado

ºº Espanhol para profissionais de
saúde
ºº Férias de Inverno
ºº Programa de Voluntariado
ºº Programa de lazer (Salsa,
Cultura ou Culinária)

73

EQUADOR Quito
Apenas um momento em Quito e você tem certeza de sentir um sentimento irresistível de admiração, beleza e inspiração. Cercado por impressionantes
montanhas e vulcões antigos, você não pode deixar de se sentir pequeno, e ao mesmo tempo curioso e motivado para aprender espanhol e explorar
esta cidade maravilhosa. No alto dos Andes, no topo de antigas ruínas incas, Quito é uma cidade mágica, criada à séculos e com várias culturas,
modernos edifícios de apartamentos contrastando com ruas históricas e os moradores com sua vibrante vida noturna. Você vai se encantar pelas ruas
pitorescas, fachadas do século 17, roupas coloridas e Ouro inca. Pare para tomar um suco fresco feito de frutas exóticas que você nunca viu antes.

ENFOREX QUITO
VIVA NOSSA ESCOLA
ºº 10 modernas salas de aula
ºº Localizado em Batán Alto, um dos
melhores bairros da parte moderna da
cidade
ºº Existem vistas espetaculares da cidade a
partir do terraço da escola
ºº Os alunos podem optar por ter aulas no
terraço da escola
ºº Grande jardim colorido
ºº Wifi

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº Iglesia de la Compañía
ºº Museo Guayasamín
ºº Museo Nacional
ºº TelefériQo
ºº Plaza Grande
ºº Catedral
NÃO DEIXE DE PROVAR
ºº Hornado
ºº Fritada
ºº Guatayahuarlocro
ºº Tripas mishqui
ºº Papas con cuero
ºº Empanada de viento/morocho
EXCURSÕES
ºº Otavalo (cidade indígena)
ºº Mindo Valley (mini floresta de nuvens)
ºº Lagoa Quilotoa
ºº O Equador Mitad del Mundo (Meio do o
mundo)
ºº Museu Intiñan
ºº Vulcão Cotopaxi

Cursos, atividades e acomodação em Quito
ºº Intensivo 20, 25
ºº Super Intensivo 30
ºº Programa Premium

ºº Programa de Voluntariado

ºº Aulas particulares

ºº Férias de Inverno

ºº Preparação para o exame DELE

ºº Programa de lazer (Salsa,
Cultura ou Culinária)

ºº Preparação para o exame SIELE
ºº Espanhol para +50
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ºº Formação de professores de
espanhol

ºº Casa de família
ºº Apartamento compartilhado

Playa del Carmen | Guanajuato | Oaxaca MÉXICO
Playa del Carmen é um paraíso absoluto! Ao lado de Tulum, uma encantadora vila de pescadores descontraída,
oferecendo o melhor da Riviera Maya apenas 60 km do aeroporto de Cancún. Você ficará deslumbrado com os vários
tons de azul que você nunca soube que existiam. Depois das aulas de espanhol, você pode passar o tempo nas lindas
praias ou visitar uma das ruínas maias próximas.

ENFOREX PLAYA DEL CARMEN
VIVA NOSSA ESCOLA
ºº Localizado a apenas seis quarteirões da
costa do mar do Caribe
ºº Apenas 5 minutos a pé da praia
ºº 12 salas de aulas
ºº Com biblioteca, cafeteria e quadra de
voleibol
ºº Junto com um belo jardim tropical
ºº Poucos minutos do centro da cidade

VIVA A CIDADE
NÃO DEIXE DE VISITAR
ºº La Quinta Avenida
ºº Mercado Nuestra Señora del Carmen
ºº Museo Mexicano
ºº Playacar y Xaman Ha Aviaro
NÃO DEIXE DE PROVAR
ºº Ceviche, quesadillas
ºº Tacos de pescado
ºº Guacamole, pico de Gallo y totopos
ºº Coctel de camarones
EXCURSÕES
ºº Tulum (sítio arqueológico)
ºº Sian Ka’an (uma reserva da biosfera em
Tulum)
ºº Coba e Cenote (sítios maias na selva com
uma piscina de água em uma caverna
submersa)
ºº Chichén-Itzá, Cenote e Valladolid (maia
sites)
ºº Chiapas: descubra a floresta tropical
ºº Ilha Holbox

Temos mais 2 campus Enforex
no México em Guanajuato e
Oaxaca!
Para saber mais, entre em
contato com: info@enforex.com

Cursos, atividades e acomodação em Playa del Carmen
ºº Intensivo 15, 20, 25
ºº Super Intensivo 30

ºº Formação de professores de
espanhol

ºº Programa Premium

ºº Férias de Inverno

ºº Aulas particulares

ºº Programa de Voluntariado

ºº Preparação para o exame DELE

ºº Programa de lazer (Salsa, Cultura
ou Culinária, Ioga, Mergulho ou
Kitesurf)

ºº Preparação para o exame SIELE
ºº Espanhol para +50

ºº Apartamento compartilhado
ºº Residência estudantil

ºº Casa de família
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Member of / accredited
by:
“Sendo referência na cultura espanhola,
nós transformamos
as vidas das pessoas.”

Bildungsurlaub

Espanhol no mundo Hispânico
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Campus na Espanha

Alicante | Barcelona | Cádis | Granada | Madrid | Málaga
Marbelha | Salamanca | Sevilha | Tenerife | Valência

21 Destinos na América Latina
Argentina | Bolívia | Chile | Colômbia | Costa Rica | Cuba
R. Dominicana | Equador | Guatemala | México | Peru | Uruguai

8

Acampamentos de Verão
Barcelona | Madrid | Málaga | Marbelha
Salamanca | Valência

Escritório Central
Gustavo Fernández Balbuena 11
28002 Madrid | Espanha
T. +34 91 594 37 76
info@enforex.com

www.enforex.com/espanhol

