




QUEM SOMOS

Fernanda Zocchio Semeoni

• Consultora da Experimento;

• Responsável por elaborar e validar todos os programas 
oferecidos;

• Formação na área da Educação;

• Bacharel em pedagogia pela PUC-SP;

• Mestre em educação pela Universidade de Harvard 
nos Estados Unidos

• Ex-diretora da Escola Pueri Domus e

• Ex-diretora da Experimento Intercâmbio.



A Pioneira em Intercâmbio

NO MUNDO DESDE 1932.                                           
NO BRASIL DESDE 1964.

MISSÃO
Promover experiências internacionais diferenciadas de aprendizado, formação e 
crescimento pessoal e profissional.

CREDENCIAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS



• Conquistou por 5 anos consecutivos o prêmio Star Agency Latin America;

• É membro do seleto grupo STM Super Star Hall of Fame;

• Única organização brasileira que possui o título perpétuo!

PRÊMIO



Especialista em
Educação Internacional

• GERMAN LANGUAGE SCHOOL
• do 9o. EFII ao 3o. ano EM, currículos

A e B

• INTERCÂMBIO BRASIL X ALEMANHA
• 1o ano EM, currículos A e B

• ESTÁGIO INTERNACIONAL 
• 2o. ano do EM, COMEX e 2º ano do 

Currículo B

• CURSANDO A UNIVERSIDADE NO EXTERIOR
• 2o. ano do EM, currículo A e B



Programa Cultural de Férias
Benefícios

Aprendizado do 

Idioma

Experiência 

Internacional

Programa 

Planejado

↳↵Formal em sala 

da aula Informal no contexto

↪︎ Essencial para a 

formação

Trânsito por diversas 

culturas

⤹ ⤵︎

⟼

Conveniência Tudo incluído

Supervisão Liberdade “vigiada”

↩︎

⟻



A Escola
GLS - German 

Language School

O Curso
aulas de alemão

Atividades 
Culturais 

Esportivas e 
Sociais

Os Centros
Berlim ou Munique

Supervisão

O PROGRAMA



• Fundada em 1983 por Barbara Jaeschke;

• Possui campus de adultos em Berlim, com localização privilegiada com 16.000 metros 

quadrados, dois hotéis, restaurante e super infra estrutura;

• Possui vários campos de verão em Berlim e Munique para adolescentes;

• Todos os professores tem qualificação universitária;

• PRÊMIO de Star School Germany Award - em 2008, 2010, 2013, 2014 e 2015.

Sobre a GLS - German Language School 









BERLIM Idade Características

Berlin College 16 – 18
• localização central, em área charmosa e badalada;
• indicado para alunos mais maduros e independentes.

Berlin Villa 16 – 17
• localização central, em ambienta mais familiar;
• indicado para alunos que gostam de viver na cidade

Berlin City Centre 15 – 17
• extremamente central, a 300 metros a pé do Rio Spree e o 

Castelo Charlottenburg.

Berlin Westend 14 – 17
• localização central;
• curso intensivo com foco acadêmico.

Berlin Water Sports 12 – 16
• localização próxima de Berlim, situado ao lado de um lago;
• oferece opção de esportes: natação, canoagem, vela.

Berlin Young and Fun 7 – 14 
• localização próxima de Berlim, situado ao lado de um lago;
• oferece opção de esportes: tênis e vela.



IDADE de 16 a 18 anos

LOCALIZAÇÃO no centro de Berlim, na charmosa área de Prenzlauer Berg

CAPACIDADE 160 estudantes por semana

INFRAESTRUTURA Campus com 40 salas de aulas, restaurante, cafeteria e jardim

AULAS DE ALEMÃO 20 aulas por semana, máximo de 12 estudantes por sala

NÍVES DE PROFICIÊNCIA elementar, intermediário e avançado

ACOMODAÇÕES no campus, quartos compartilhados, 4/5 alunos por quarto, com banheiro no quarto

REFEIÇÕES café da manhã, almoço e jantar

ATIVIDADES E EXCURSÕES 2 atividades diárias e 1 excursão, de dia inteiro, aos sábados







EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO – BERLIN COLLEGE

MANHÃ TARDE NOITE

DOMINGO Chegada até as 17h, introdução, prova de nivelamento e noite de boas vindas

SEGUNDA
Walking tour em Berlin 

Visita à Topographie des Terrors 4 aulas de alemão
Cinema ao ar livre

Sinuca no Kulturbrauerei

TERÇA
Literatura-Café (nível B1+)

Escalando Mount Mitte 4 aulas de alemão
Visita à East Side Gallery

Visita ao distrito governamental

QUARTA
Natação no Lago Wannsee

Passeio de barco no River Spree 4 aulas de alemão
Vôlei de praia

Workshop de Fotografia

QUINTA
Visita à Ilha dos Museus
Workshop de Street Art 4 aulas de alemão

Clube de debate
Passeio para Beach Bar em Berlin Mitte

SEXTA
Tour de bicicleta pelo Berlin Wall Way

Visita ao Museu de Tecnologia
4 aulas de alemão

Passeio para Kreuzberg
Noites de Jogos

SABADO Excursão de dia inteiro para Potsdam ou Castle Sanssoucil
Pub tour

Salsa no River Spree

DOMINGO
Partida ou visita ao Mercado das Pulgas na rua "Strasse des 17. Juni" Noite livre



IDADE de 16 a 17 anos

LOCALIZAÇÃO no centro de Berlim, próximo do Kurfurstendamm, uma área de shopping famosa

CAPACIDADE 40 estudantes por semana

INFRAESTRUTURA
Linda residência com jardim privativo, com salas de aulas, acomodação, salas de 

convivência e cafeteria

AULAS DE ALEMÃO 20 aulas por semana, máximo de 12 estudantes por sala

NÍVES DE PROFICIÊNCIA iniciante, elementar, intermediário e avançado

ACOMODAÇÕES 
Residência no campus, quartos compartilhados, 3/5 alunos por quarto, com 

banheiro no corredor

REFEIÇÕES café da manhã, almoço e jantar

ATIVIDADES E EXCURSÕES
2 atividades diárias e 1 excursão, de dia inteiro, aos sábados







MANHÃ TARDE NOITE

DOMINGO Chegada até as 17h, introdução, prova de nivelamento e noite de boas vindas

SEGUNDA 4 aulas de alemão Walking tour por Prenzlauer Ber, explorando as redondezas Churrasco

TERÇA 4 aulas de alemão Compras: second hand Berling Designer Fashion Noite de jogos

QUARTA 4 aulas de alemão Natação no Lago Wannsee, próximo à Potsdam Badminton

QUINTA 4 aulas de alemão Passeio e compras em Mitte (novo centro de Berlin) Noite de vídeos

SEXTA 4 aulas de alemão Tour de bicicleta pelo Berlin Wall Way Disco

SABADO Excursão de dia inteiro para Potsdam, Castle Sanssouci Quizz show

DOMINGO Partida ou visita ao Mercado das Pulgas na rua "Strasse des 17. Juni" Festa no jardim

EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO – BERLIN VILLA



IDADE de 15 a 17 anos

LOCALIZAÇÃO extremamente central, a 300 metros a pé do Rio Spree e o Castelo Charlottenburg.

CAPACIDADE 60 estudantes por semana

INFRAESTRUTURA Hotel 3 estrelas, com salas de aula, cafeteria/restaurante e acomodações

AULAS DE ALEMÃO 20 aulas por semana, máximo de 12 estudantes por sala

NÍVES DE PROFICIÊNCIA iniciante, elementar, intermediário e avançado

ACOMODAÇÕES Residência no campus, quartos triplos com banheiro no quarto

REFEIÇÕES café da manhã, almoço e jantar

ATIVIDADES E EXCURSÕES 2 atividades diárias e 1 excursão, de dia inteiro, aos sábados







EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO – BERLIN CITY CENTER

MANHÃ TARDE NOITE

DOMINGO Chegada até as 17h, introdução, prova de nivelamento e noite de boas vindas

SEGUNDA 4 aulas de alemão Pedal Boat no River Spree Jogos

TERÇA 4 aulas de alemão Passeio pela praça Potsdamer Platz Churrasco

QUARTA 4 aulas de alemão Passeio pelo Berlin Wall Noite de vídeo

QUINTA 4 aulas de alemão Passeio pela Ilha dos Museus Escalada

SEXTA 4 aulas de alemão Vôlei de praia Tênis de mesa

SABADO Excursão de dia inteiro para Potsdam Concerto

DOMINGO Partida ou natação Noite de vídeo



IDADE de 14 a 17 anos

LOCALIZAÇÃO
localizado ao lado oeste de Berlim, próximo ao Estádio Olímpico e estação de 

metro.

CAPACIDADE 60 estudantes por semana

INFRAESTRUTURA
Campus é em uma associação de jovens com 10 salas de aula, acomodações

modernas, quadra de esportes interna, campo de futebol, cafeteria/restaurante

AULAS DE ALEMÃO 20 ou 25 aulas por semana, máximo de 12 estudantes por sala

NÍVES DE PROFICIÊNCIA iniciante, elementar, intermediário e avançado 

ACOMODAÇÕES Residência no campus, quartos duplos com banheiro no quarto

REFEIÇÕES café da manhã, almoço e jantar

ATIVIDADES E EXCURSÕES 2 atividades diárias e 1 excursão, de dia inteiro, aos sábados







EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO – BERLIN WESTEND

MANHÃ TARDE NOITE

DOMINGO Chegada até as 17h, introdução, prova de nivelamento e noite de boas vindas

SEGUNDA 4 ou 5 aulas de alemão Passeio de barco pela Ilha dos Museus Churrasco

TERÇA 4 ou 5 aulas de alemão Berlin Tiergarten & descanso no Lago Neuer See Jogos

QUARTA 4 ou 5 aulas de alemão Badminton ou tour de bicicleta Noite de vídeos

QUINTA 4 ou 5 aulas de alemão Visita à Berlin Wall e passeio pelo River Spree Showtime

SEXTA 4 ou 5 aulas de alemão Visita ao museu no Checkpoint Charlie Showtime

SABADO Excursão de dia inteiro para Potsdam, Castle Sanssouci Cinema

DOMINGO Partida ou natação Festa



IDADE de 12 a 16 anos

LOCALIZAÇÃO localizado ao lado do Lago Wolzig, a 30 km sudoeste de Berlim

CAPACIDADE 70 estudantes por semana

INFRAESTRUTURA

Campus com salas de aula, cafeteria e ampla infraestrutura para esportes e atividades
aquáticas: pier com barcos, pranchas de surfe, caiaques, canoas, barco a vela, praia, academia
interna, campo de futebol, quadra de basquete e parede de escalada.

AULAS DE ALEMÃO 20 aulas por semana, máximo de 12 estudantes por sala

NÍVES DE PROFICIÊNCIA iniciante, elementar, intermediário e avançado

ACOMODAÇÕES Residência no campus, quartos duplos ou triplos com banheiro no quarto

REFEIÇÕES café da manhã, almoço e jantar

ATIVIDADES E EXCURSÕES 2 atividades diárias e 2 excursões (dia inteiro e de meio período), aos sábados







EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO – BERLIN WATERSPORTS

MANHÃ TARDE NOITE

DOMINGO Chegada até as 17h, introdução, prova de nivelamento e noite de boas vindas

SEGUNDA 4 aulas de alemão Canoagem ou badminton Churrasco

TERÇA 4 aulas de alemão Vôlei ou inlining Breakdance

QUARTA 4 aulas de alemão Excursão para Berlin Camp Fire

QUINTA 4 aulas de alemão Surfe ou futebol americano Filme

SEXTA 4 aulas de alemão Vela Disco

SABADO Excursão de dia inteiro para Potsdam, Castle Sanssouci Festa

DOMINGO Partida ou natação Badminton



IDADE de 07 a 14 anos

LOCALIZAÇÃO localizado ao lado do Lago Zeuthen, em uma área no subúrbio de Berlim

CAPACIDADE 100 estudantes por semana

INFRAESTRUTURA
Campus de uma universidade particular, com parque ao lado do lago, salas de aula, 

acomodação, cafeteria, academia interna e pier.

AULAS DE ALEMÃO 15 aulas por semana, máximo de 12 estudantes por sala

NÍVES DE PROFICIÊNCIA iniciante, elementar, intermediário e avançado

ACOMODAÇÕES Residência no campus, quartos duplos ou triplos com banheiro no quarto

REFEIÇÕES café da manhã, almoço e jantar

ATIVIDADES E EXCURSÕES
3 atividades diárias e 2 excursões, uma de dia inteiro e outra de meio período, aos

sábados

ATIVIDADES INCLUÍDAS 3 aulas (90 minutos cada) de tênis ou de vela, por semana







EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO – BERLIN YOUNG & FUN

MANHÃ TARDE I TARDE II NOITE

DOMINGO Chegada até as 17h, introdução, prova de nivelamento e noite de boas vindas

SEGUNDA 3 aulas de alemão
Natação, futebol americano ou 

malabarismo
Teatro ou multiesportes Jogos

TERÇA 3 aulas de alemão Basquete ou dança Vôlei ou multiesportes Olimpíadas do camp

QUARTA 3 aulas de alemão Excursão para Berlin

QUINTA 3 aulas de alemão Jazz Música ou multiesportes Churrasco no lago

SEXTA 3 aulas de alemão Passeio de barco Jornal do camp Disco

SABADO Excursão de dia inteiro para Potsdam, Castle Sanssouci

DOMINGO Partida ou passeio de bicicleta pelo lago





6 0 obj

Summer Camps Idade Características

Munich Sports 13 – 17 Em Bad Tölz, uma das mais famosas cidades termais da 
Baviera, a 50km de Munich. 

Munich Castle 14 – 17 Em Munique, em uma área urbana e em um castelo super 
charmoso

Munich Adventure 12 – 17 Nos Alpes, ao lado do Lago Spitzingsee, a 50 km de 
Munique

Munich Young and Fun 07 – 14 Em uma vila nos Alpes Bavarianos, a 2 km do Lago 
Schliersee, a 50 km ao sul de Munique



IDADE de 13 a 17 anos

LOCALIZAÇÃO Localizado em Bad Tölz, famosa cidade termal a 50 km ao sul de Munique

CAPACIDADE 60 estudantes por semana

INFRAESTRUTURA
Albergue com 6 salas de aula, acomodação no campus, área para churrasco, quadra 

de futebol Society

AULAS DE ALEMÃO 20 a 25 aulas por semana, máximo de 12 estudantes por sala

NÍVES DE PROFICIÊNCIA Iniciante, elementar, intermediário e avançado

ACOMODAÇÕES Residência no campus, quartos compartilhados, 3/5 alunos por quarto, com banheiro

REFEIÇÕES café da manhã, almoço e jantar

ATIVIDADES E EXCURSÕES
2 atividades diárias, 1 passeio de dia inteiro e 1 de meio período para Munique 

MUNICH SPORTS 

INTENSIVE
Summer School: 13 a 17 anos







EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO – MÜNICH SPORTS INTENSIVE 

MANHÃ TARDE NOITE

DOMINGO Chegada até as 17h, introdução, prova de nivelamento e noite de boas vindas

SEGUNDA 4 ou 5 aulas de alemão Treinamento sobre movimento do corpo Futebol veloz

TERÇA 4 ou 5 aulas de alemão Curso de cordas nas alturas Churrasco

QUARTA 4 ou 5 aulas de alemão Slackline e Skate boarding Yoga

QUINTA 4 ou 5 aulas de alemão Excursão para Munich Showtime

SEXTA 4 ou 5 aulas de alemão Natação e Vôlei de praia Boliche

SABADO Excursão de dia inteiro por Munich Disco

DOMINGO Opcional: Excursão para castelos: Neuschwanstein ou Salzburg



IDADE de 14 a 17 anos

LOCALIZAÇÃO localizado as margens do rio Isar, em uma área residencial privilegiada de Munique

CAPACIDADE 60 estudantes por semana

INFRAESTRUTURA
castelo medieval modernizado com sala de cavaleiros, sala de estar, salas de aula, café com 

internet, boliche e área de lazer no parque

AULAS DE ALEMÃO 20 aulas por semana, máximo de 12 estudantes por sala

NÍVES DE PROFICIÊNCIA elementar, intermediário e avançado

ACOMODAÇÕES Residência no campus, quartos compartilhados de 4/5 alunos com banheiro no corredor

REFEIÇÕES café da manhã, almoço e jantar

ATIVIDADES E EXCURSÕES
2 atividades diárias e 2 excursões por semana para Munique,1 passeio de dia inteiro e 1 de 

meio período.







EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO – MÜNICH CASTLE 

MANHÃ TARDE NOITE

DOMINGO Chegada até as 17h, introdução, prova de nivelamento e noite de boas vindas

SEGUNDA 4 aulas de alemão Natação Noite de vídeos

TERÇA 4 aulas de alemão Excursão (ex: centro olímpico) Parque do castelo

QUARTA 4 aulas de alemão
Jogos e Esportes OU visita à Munich/compras (sozinho e com 

autorização dos pais) OU rafting tour por Isar
Camp fire no River Isar

QUINTA 4 aulas de alemão Passeio pelo centro de Munich
Passeio de bicicleta pelo River 

Isar

SEXTA 4 aulas de alemão
Jogos e Esportes OU visita à Munich/compras (sozinho e com 

autorização dos pais) OU rafting tour por Isar
Festa ou visita ao Bavarian

Biergarten

SABADO Excursão de dia (ex: Munich ou Castelo Nymphenburg

DOMINGO Partida ou excursão extra (ex: Castelo Neuschwanstein)



IDADE de 12 a 17 anos

LOCALIZAÇÃO localizado no lago Spitzingsee, a 50 km ao sul de Munique

CAPACIDADE 80 estudantes por semana

INFRAESTRUTURA
bonito hotel, restaurado, com vista para o lago e para montanha, com espaçosas salas de 

aula, jardim, parede de escalada, sala de ginastica, sauna, sala de TV e mesa de ping-pong 

AULAS DE ALEMÃO 20 aulas por semana, máximo de 12 estudantes por sala

NÍVES DE PROFICIÊNCIA elementar, intermediário e avançado

ACOMODAÇÕES Residência no campus, quartos compartilhados de 3/4 alunos com banheiro no quarto

REFEIÇÕES café da manhã, almoço e jantar

ATIVIDADES E EXCURSÕES
2 atividades diárias e 2 excursões por semana para Munique,1 passeio de dia inteiro e 1 de 

meio período.







EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO – MÜNICH ADVENTURE 

MANHÃ TARDE NOITE

DOMINGO Chegada até as 17h, introdução, prova de nivelamento e noite de boas vindas

SEGUNDA 4 aulas de alemão Caminhada com GPS Churrasco

TERÇA 4 aulas de alemão Construção de jangada Noite de vídeo

QUARTA 4 aulas de alemão Passeio por Munich Camp fire

QUINTA 4 aulas de alemão Caminhada na cachoeira Noite de jogos

SEXTA 4 aulas de alemão Passeio de bicicleta Caminhada noturna

SABADO Excursão de dia inteiro para Munich

DOMINGO Partida ou esportes



IDADE de 07 a 14 anos

LOCALIZAÇÃO
localizado em uma vila nos Alpes Bavarianos, a 2 km do lago Schliersee e a 50 km ao sul de 

Munique

CAPACIDADE 60 estudantes por semana

INFRAESTRUTURA
Campus com lareira, área para churrasco, quadra de vôlei, ping-pong, sinuca, sala de TV e 

acomodação no local.

AULAS DE ALEMÃO 20 aulas por semana, máximo de 12 estudantes por sala

NÍVES DE PROFICIÊNCIA elementar, intermediário e avançado

ACOMODAÇÕES Residência no campus, quartos compartilhados de 2/4 alunos com banheiro no corredor

REFEIÇÕES café da manhã, almoço e jantar

ATIVIDADES E EXCURSÕES 2 atividades diárias e 2 excursões por semana,1 passeio de dia inteiro e 1 de meio período.

ATIVIDADES INCLUÍDAS 3 aulas (90 minutos cada) de tênis ou de futebol, por semana







EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO – MÜNICH YOUNG & FUN 

MANHÃ TARDE NOITE

DOMINGO Chegada até as 17h, introdução, prova de nivelamento e noite de boas vindas

SEGUNDA 4 aulas de alemão Badminton Churrasco

TERÇA 4 aulas de alemão Handcrafts Noite de vídeos

QUARTA 4 aulas de alemão Excursão (ex: Lago Schliersee) Camp fire

QUINTA 4 aulas de alemão Natação ou competição de esportes Noite de jogos

SEXTA 4 aulas de alemão Vôlei Disco

SABADO Excursão de dia inteiro por Munich

DOMINGO Partida ou esportes



unsere crew aus brasilien wird schmerzlich vermisst.



AVALIAÇÃO - ESTUDANTES 2019

EMBARQUE

53%

47%

Muito Satisfeito

Satisfeito

Pouco Satisfeito

Insatisfeito

73%

26%

1%

Muito Satisfeito

Satisfeito

Pouco Satisfeito

Insatisfeito

INFRAESTRUTURA DA ESCOLA



AVALIAÇÃO - ESTUDANTES 2019

57%

41%

2%

Muito Satisfeito

Satisfeito

Pouco Satisfeito

Insatisfeito

ATIVIDADES

68%

27%

5%

Muito Satisfeito

Satisfeito

Pouco Satisfeito

Insatisfeito

MONITORES DA ESCOLA

93%

7%

Muito Satisfeito

Satisfeito

Pouco Satisfeito

Insatisfeito

MONITORES BRASILEIROS



PARTE TERRESTRE

O PROGRAMA INCLUI: 

• 15 ou 20 aulas de alemão por semana (Intensive - 25 aulas por semana) - 45min/cada;

• Acomodação em residência estudantil em quartos e banheiros compartilhados;

• Pensão completa - café da manhã, almoço e jantar;

• Programação com atividades e passeios durante a semana e aos finais de semana;

• Material didático e certificado de conclusão do curso; 

• Supervisão da equipe da GLS;

• Traslados de chegada e saída do aeroporto;

• Kit de embarque Experimento;

• Acompanhamento de um líder brasileiro a cada 20 participantes;

• Chip de dados;

• Assistência de viagem Travel Ace com cobertura até USD 200.000.



PARTE AÉREA

MUNICH
IDA
• LUFTHANSA 507 - 04JUL - GRU/FRA  - 18h15/10h50 +1
• LUFTHANSA 110 - 05JUL - FRA/MUC - 15h15 /16h10
VOLTA
• LUFTHANSA 2372 - 26JUL - MUC/ZRH - 18h35/19H30
• SWISS 092- 26JUL - ZRH/GRU - 22h40/05h30 +1

BERLIM
IDA
• SWISS 093 - 04JUL - GRU/ZRH  - 18h10/10h30 +1
• SWISS 968 - 05JUL - ZRH/TXL - 13h35 15h
VOLTA
• LUFTHANSA 0167 - 26JUL - TXL/FRA - 18h15/19H25
• LUFTHANSA 506- 26JUL - FRA/GRU - 22h05/04h55 +1 



INVESTIMENTO - PARTE TERRESTRE e AÉREA 

VALOR TOTAL - € 4.907 - quatro mil, novecentos e sete euros;

• No curso intensive será adicionado o valor de € 200;

OUTROS ITENS INCLUÍDOS:

• Atividades Opcionais:

• Berlim Young & Fun - tênis e vela e 

• Munique Young & Fun - tênis e futebol.

• Transporte público, para os centros em que são usados;

• Pensão completa, nos centros que não inclui;

• Seguro de saúde e responsabilidade civil.



INVESTIMENTO - FORMA DE PAGAMENTO 
PROMOÇÃO EARLY BIRD - ATÉ 28/12/2019

*desconto de € 260 para todos os programas.

Valor - € 4.647 + € 200 adicional caso opte pelo curso intensive.

• € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito;

• € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em até 6 vezes sem juros através do Banco Santander;

• € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em boleto na moeda com vencimento até 02/03/2020;

• € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em até 24 parcelas com juros através do Financiamento 
Experimento.

A PARTIR DE 29/12/2019

- Valor - €4.907 + €200 adicional caso opte pelo curso intensive.

• € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em até 06 vezes sem juros no cartão de crédito;

• € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em até 6 vezes sem juros através do Banco Santander;

• € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em boleto na moeda com vencimento até 02/03/2020;

• € 500 de entrada (boleto bancário) e saldo em até 24 parcelas com juros através do Financiamento 
Experimento.



CENTROS E VAGAS

Informações sobre os centros estarão disponíveis no link http://www.experimento.com.br/intercambiosnaalemanha/ na barra
PROGRAMA GLS – FÉRIAS NA ALEMANHA a partir do dia 25 de outubro às 10h.

CIDADE CENTRO VAGAS

1 Berlim Watersport 15

2/3 Berlim Westend/Intensive 14

4 Berlim Young & Fun 25

5 Berlim Villa 7

6 Berlim College 25

7 Berlim City Center 12

8 Munich Adventure 20

9 Munich Young & Fun 14

10/11 Munich Sports/Intensive 15

12 Munich Castle 16

http://www.experimento.com.br/intercambiosnaalemanha/


PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

1. Ficha de Inscrição;

2. Contrato de Prestação de Serviços;

3. Ficha de Produto;

4. Ficha de Saúde;

5. Autorização para tratamento médico de emergência;

6. Forma de Pagamento - Opções e demais documentos necessários relativos a forma de pagamento escolhida.

OUTROS DOCUMENTOS :

ANEXO I - Descritivo do Programa;

ANEXO II - Ficha Cadastral Santander;

ANEXO III - Autorização de débito - Serviços de Viagem.

Informações sobre o procedimento de matrícula no link 
http://www.experimento.com.br/intercambiosnaalemanha/, na barra PROGRAMA GLS – FÉRIAS NA 
ALEMANHA dia 25 de outubro a partir das 10h. Matrícula a partir de 28 de outubro.

http://www.experimento.org.br/intercambiosnaalemanha/


MATRÍCULA – A PARTIR DE 28/10

SOMENTE ATRAVÉS DE:

• E-MAIL:

• Unidade Morumbi - feriasnaalemanha1@experimento.com.br

• Unidade Panamby - feriasnaalemanha3@experimento.com.br

• Unidade Valinhos - feriasnaalemanha2@experimento.com.br

mailto:feriasnaalemanha1@experimento.org.br?subject=
mailto:feriasnaalemanha3@experimento.org.br?subject=
mailto:feriasnaalemanha2@experimento.org.br?subject=


CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA X VAGAS

PREENCHIMENTO DAS VAGAS

As vagas serão preenchidas de acordo com os critérios abaixo:

- por ordem de matrícula, respeitando a data do envio por e-mail de todos os documentos descritos no procedimento de 
matrícula, além do comprovante de pagamento do boleto da entrada;

Em caso de existência de 2 inscrições ou mais na mesma data a escolha se dará por:

- antiguidade da matrícula, de acordo com o ano de ingresso na escola;

- média geral em todas as disciplinas do primeiro semestre de 2019;

- sorteio.

ESCOLHA DO PROGRAMA

Deverão ser assinaladas 3 opções de Programa, na Ficha de Inscrição, em ordem numérica de preferência:

(      )@Berlim City Center (      )@Berlim College (      )@Munique Sports
(      )@Berlim Westend ( )@Berlim Villa (      )@Munique Sports Intensive
(      )@Berlim Westernd Intensive ( )@Berlim Water Sports (      )@Munique Adventure      
(      )@Berlim Young and Fun ( )@Munique Castle (      )@Munique Young and Fun



PRÓXIMOS PASSOS

DATAS IMPORTANTES

•28 de outubro – 2ª feira: Início das inscrições;

•28 de dezembro – sábado: Término da promoção Early Bird;

•27 de março – 6ª feira: Término das inscrições, às 19h;

•A SER CONFIRMADO - Reunião pré embarque, Unidades a definir;

•04 de julho - sábado - Embarque para Alemanha e

•27 de julho - 2a. feira - Chegada no Brasil.



Documentos no link http://www.experimento.com.br/intercambiosnaalemanha/, na barra PROGRAMA GLS –
FÉRIAS NA ALEMANHA dia 25 de outubro a partir das 10h.

Contatos:

Unidade Morumbi e Panamby
Experimento São Paulo – Michele, Gustavo, Marilia, Daniela e 
Fabiana
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1869 - Jd.América - +55 11 
37077122
feriasnaalemanha1@experimento.com.br
feriasnaalemanha3@experimento.com.br

Unidade Valinhos
Experimento Campinas - Natalia ou Mariana
R. Dr. Emílio Ribas, 682 - Cambuí -+55 19 3255 2203
feriasnaalemanha2@experimento.com.br

http://www.experimento.org.br/intercambiosnaalemanha/
mailto:feriasnaalemanha1@experimento.org.br?subject=
mailto:feriasnaalemanha3@experimento.org.br?subject=
mailto:feriasnaalemanha2@experimento.org.br?subject=



