
Alemanha

De 07 a 28

dejaneiro de

2023

21 dias

Estudantes do 2 º ano do EM Currículos Internacional e Bilíngue e do

ABITUR (turma de 2023) Unidades Morumbi, Valinhos e Panamby.
PARTICIPANTES:

Vivência internacional através de experiências em ambientes corporativos,

educacionais, sociais, culturais e científicos, para compreensão da cultura

empresarial local.

VIVÊNCIA NAS INSTITUIÇÕES: 2 semanas - período de até 08 horas por dia

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 40 estudantes.

ACOMODAÇÃO: 2 semanas em casa de família em quartos individuais ou

compartilhados e banheiros comartilhados

ALIMENTAÇÃO: Refeições (café da manhã e jantar) na casa da família

NÍVEL DE IDIOMA: Nível exigido para inscrição Diploma de DSD I (B1).

ACLIMATAÇÃO: Curso preparatório em Hamburgo durante a primeira semana, com

acomodação em hostel com quartos e banheiros compartilhados.

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Vivências
Internacionais



GANHE O MUNDO,

FAÇA INTERCÂMBIO.

15% de entrada e saldo em até 10 parcelas

no cartão de crédito

- Passagem aérea: São Paulo Hamburgo e Frankfurt São Paulo;

- Transfer de chegada no aeroporto de Hamburgo;

- 1 semana de curso preparatório em Hamburgo, com acomodação em

residência hostel em quartos e banheiros compartilhados;

- Workshops e visitas guiadas na parte da tarde;

- Transporte interno entre cidades, se necessário;

- 2 semanas de “Vivência Internacional” com foco em experiências

pessoais, educacionais e profissionais;

- 2 semanas de acomodação na casa de uma família local;

- Curso preparatório no colégio para elaboração da carta de motivação

(segundo semestre 2022);

- Plano de refeições: meia pensão (café da manhã e jantar com a família);

- Seguro Saúde com adicional para covid 19 + Seguro de Responsabilidade

Civil;

- Seleção e Intermediação de Vivência Internacional em uma instituição

alemã em diversas áreas;

- Suporte Aubiko e Experimento 24 horas;

- Kit Viagem Experimento;

- Certificado de participação e relatórios de acompanhamento;

- Excursões e ingressos para atrações conforme calendário do programa;

- Passe de transporte público;

- Acompanhamento de líder Experimento.

As vagas serão preenchidas de acordo com os critérios abaixo:

• Validação e aprovação da documentação entregue pelo estudante na inscrição , conforme
critérios exigidos
• Por ordem de inscrição validada, respeitando a data do envio dos documentos.

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

• Antiguidade da matrícula na escola (ano de matricula);
• Média geral em todas as disciplinas no ano de 2021;
• sorteio.

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO:

• Abertura - dia 29/04 a partir das 10h

• Término - dia 13/05 as 19h

INSCRIÇÃO:

EUR 4.398
LISTA DE INSCRITOS:

Por ordem de recebimento, após validação do perfil – a partir de 23 de maio de 2022.

PREENCHIMENTO DAS VAGAS:

Uso do idioma alemão no contexto profissional e cotidiano

Informações disponíveis no site, a partir de 28/04 às 10h no link

https://www.experimento.com.br/intercambiosnaalemanha na barra Vivencias Internacionais

Foco em formação educacional, profissional e pessoal

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

