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CENTRO DE ENSINO DE FRANCÊS E DE
PESQUISAS PEDAGÓGICAS DESDE 1964

Vichy, um lugar ideal
para estudar francês
pitoresca, Vichy é a cidade ideal para descobrir o modo de vida
à francesa. É o ponto de partida de excursões para a região de
Auvergne e para toda a França.
O CAVILAM - Aliança Francesa está situado en uma localizaçäo
privilegiada, a apenas alguns minutos do centro de Vichy. Ele oferece
cursos de alta qualidade aos estudantes e estagiários, com toda a
qualidade, conforto e elegância de um moderno espaço de 9.000m2,
dotado de equipamentos e recursos técnicos excepcionais.

Création e Realização: ephemere-infini.com

Situada no coração da França, numa região autêntica e

CAVILAM - Alliance française
1, avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 Vichy Cedex - Francia
Tel: +33 (0) 4 70 30 83 83 - Fax: +33 (0) 4 70 30 83 84
info@cavilam.com
Website:
www.cavilam.com
www.leplaisirdapprendre.com
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Experimente
a aventura de

aprender francês
www.cavilam.com
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O prazer de aprender

francês

Criado em 1964
O CAVILAM (Centro de Abordagem Dinâmica dos Idiomas e Mídias)
foi criado pela Prefeitura de Vichy e pelas Universidades de Clermont-Ferrand.
Em 2012, ele foi integrado à rede internacional das Alianças Francesas,
tornando-se CAVILAM - Alliance française.

Nossas
missões
.

Ensino dinâmico do francês como língua estrangeira

. Formação contínua de professores de francês
. Inovação pedagógica, excelência nos cursos e ambiente agradável

Nossos
cursos
.

Cursos intensivos a partir de uma semana de duração

. Cursos de longa duração, a partir de 12, 24 ou 36 semanas
. Programa super intensivo para aprendizado de francês
. Estadias linguísticas para grupos escolares
. Preparação para cursos superiores
. Aulas particulares
. Cursos com base em objetivos específicos
. Preparação e realização dos exames e testes oficiais
de proficiência em francês (DELF, DALF, TCF)
. Capacitação para professores e instrutores
. Estadias para jovens: “Esportes e idiomas”

Nossos
pontos
fortes
.
Ensino de alta qualidade

. Cursos com início todas as segundas-feiras
. Escola aberta durante todo o ano
. Acesso livre e gratuito à mediateca interuniversitária
. Planos variados para hospedagem: casas de famílias,
residências estudantis, apartamentos, pousadas e rede hoteleira
. Transporte e acolhimento personalizados
(estação ferroviária, aeroportos)
. Programação de atividades culturais
. Ambiente receptivo e cosmopolita
. Equipe atenciosa e disponível

