
   
   

  

INSTITUT DE TOURAINE 

Cursos oferecidos 2019 

 

1. Curso padrão - 15 horas por semana  

Para aprimorar o seu Francês de modo equilibrado (alternando habilidades orais e de escrita/leitura), 

aulas pela manhã de segunda a sexta-feira, aproveitando as tardes livres para descobrir Tours e 

arredores no seu próprio ritmo. 

o Curso de língua de 2 a 48 semanas 
o Aulas somente pela manhã, 15 horas por semana 
o Disponível a partir de 7 janeiro até 13 de dezembro de 2019 
o Turmas com no mínimo 10 e no máximo 15 alunos 

 Datas de início: todas as segundas-feiras, exceto para iniciantes (veja nota abaixo). 
 

2. Curso intensivo - 21 horas por semana 

Um programa intensivo para aprimorar mais rápido - além do curso padrão, você terá aulas de fonética e 

unidades de curso conforme os seus objetivos e dificuldades, para traçar um plano que atenda às suas 

necessidades e interesses (cultura francesa, preparação para exames, etc.).  

o Curso de língua de 2 a 48 semanas 

o 21h por semana, incluindo: 
 15h de curso de língua (aulas pela manhã), 
 1h30 de fonética, 
 1h30 de tutoriais (habilidades orais e de escrita /leitura), 
 3h de oficinas culturais (história, gastronomia, literatura, artes, etc.), oficinas práticas 

(comunicação, preparação para ensino superior), ou preparação para os exames DELF DALF 
o Disponível a partir de 7 de janeiro até 13 de dezembro de 2019 
o Turmas com no mínimo 10 e no máximo 15 alunos 

 Datas de início: todas as segundas-feiras, exceto para iniciantes (veja nota abaixo). 
 

3. Curso combi - curso padrão + 2 horas de aula particular 

Um curso flexível que combina aulas em grupo pela manhã e aulas particulares, com um programa que 

se adapta aos seus objetivos e necessidades 

o Curso de língua de 2 semanas no mínimo 
o Aulas pela manhã, 15 horas por semana 
o 2 horas de aula particular por semana 
o Disponível a partir de 7 de janeiro até 13 de dezembro de 2019 

 
 

Iniciantes devem começar em um curso padrão (1), intensivo (2) ou combi (3) em uma das datas a seguir: 7 de janeiro, 
4 de fevereiro, 4 de março, 1° de abril, 29 de abril, 27 de maio, 1° de julho, 29 de julho, 26 de agosto, 23 de setembro, 
21 de outubro e 18 de novembro de 2019. 
Datas recomendadas para início dos cursos padrão (1), intensivo (2) ou combi (3), para estudos com duração de           
4 semanas ou mais: 7 de janeiro, 4  de fevereiro, 4 de março, 1° de abril, 29 de abril, 27 de maio, 1° de julho,              
29 de julho, 26 de agosto, 23 de setembro, 21 de outubro e 18 de novembro de 2019. 

 
 



   
   

  

4. Aulas particulares (no Institut ou pelo Skype) 
Um curso totalmente adaptado ao seu perfil e sua expectativa, horário flexível e número de horas de 
acordo com os seus objetivos (exame, trabalho, etc.) e disponibilidade. 
As aulas particulares estão disponíveis a partir de 7 de janeiro até 13 de dezembro de 2019. Elas podem ser 
assistidas separadamente ou combinadas com aulas em grupo. O curso pode ser feito pelo Skype, com 
acesso à nossa plataforma de ensino online.  
 

5. Francês e voluntariado 
Uma combinação de estudo da língua francesa e serviço comunitário na França. Você irá praticar a língua 
e desenvolver suas habilidades interculturais e profissionais enquanto atua como voluntário 
internacional. 

o Curso de língua francesa com duração mínima de 12 semanas 
o Aulas pela manhã, 15 horas por semana  
o Uma tarde de serviço comunitário por semana, com duração de 10 semanas, em uma organização 

parceira – reconhecimento nos seus estudos 
o Nível mínimo de Francês: B1 
o Disponível a partir de 7 de janeiro até 13 de dezembro de 2019 

 
6. Curso descoberta – Francês e atividades e culturais  

Este curso oferece a oportunidade de combinar o aprendizado de Francês e a descoberta do Vale do Loire 
durante o verão, o modo ideal de praticar o seu Francês em atividades selecionadas.  
Um curso padrão (1) ou intensivo (2) incluindo uma inscrição em programa cultural, por 2 ou 4 semanas.  
O programa cultural inclui, a cada 2 semanas: 1 passeio de um dia, 1 passeio de meio turno, 1 oficina de 
culinária e 1 de degustação de vinhos (*), cerca de 15h de atividades no total. (*) Para alunos maiores de 18.  

 
 Datas de início: todas as segundas-feiras a partir de 27 de maio até 13 de setembro de 2019.   

 

7. Língua e cultura no Vale do Loire (50+) 
Uma estadia de uma semana, para maiores de 50 anos, que combina descobertas culturais, curso de 
língua francesa, refeições em grupo e passeios com o (a) professor (a).    
Um curso de 15 horas com aulas pela manhã. Nível mínimo: B1. O programa inclui 12 horas de atividades 
culturais (passeios com guias e degustação de vinho) e 2 almoços com o (a) professor (a).  
 

 Datas de início: segunda-feira 2 de setembro de 2019  
 

8. Formação para professores de Francês como língua estrangeira 
 
8.1 Programa de verão para professores de Francês 

Para professores de Francês que desejam desenvolver seus conhecimentos em metodologia e didática, 
observar diferentes práticas e compreender melhor a França contemporânea. 
Duração do curso de formação para professores de Francês: 1 a 4 semanas, 20 ou 25h por semana: 

o 20 horas de didática e metodologia (Francês oral e escrito, fonética e cultura), 
o 5 horas de fonética e reforço linguístico (opcional). 
o O programa detalhado deste curso está disponível em nosso site. Este curso de formação é elegível 

para o financiamento Erasmus +.  
 

 Este curso está aberto a partir de 1° de julho até 26 de julho de 2019. 
 
 
 



   
   

  

8.2 Programas customizados, na França e no exterior 
Programa de formação de professores para grupos ou organizações de professores, adaptado conforme 
os objetivos e expectativas dos participantes. O programa pode ser realizado no Institut de Touraine ou 
no exterior. Solicite um projeto de programa com orçamento. 

 
9. Estadia Linguística para grupos  

Organizamos programas customizados para escolas técnicas, de ensino médio ou universidades, de 
acordo com os objetivos e expectativas da instituição. Solicite uma proposta, incluindo cursos, 
hospedagem, translados e atividades extracurriculares. 
 
 

Informações gerais 
 

 Número mínimo de alunos: O número de horas de ensino dos programas pode ser ajustado se o 
número de alunos não for suficiente (alunos no mesmo nível). 

 O Institut de Touraine está fechado de segunda-feira 17 de dezembro de 2018 até sexta-feira 4 de 
janeiro de 2019 and de segunda-feira 16 de dezembro de 2019 até sexta-feira 3 de janeiro de 2020.  

 Feriados - Em 2019, Institut de Touraine estará fechado nas seguintes datas: segunda-feira 22/04, 
quarta-feira 01/05, quarta-feira 08/05, quinta-feira 30/05, segunda-feira 10/06, quinta-feira 15/08, 
sexta-feira 01/11 e segunda-feira 11/11.  Nestas datas, aulas não serão lecionadas nem adiadas. Se um 
feriado cair numa segunda-feira, o curso começará na terça-feira. 

 Os cursos são programados de segunda a sexta-feira. O Institut de Touraine está fechado aos 
domingos. 

 O Institut de Touraine é um centro de exame certificado para DELF e DALF. O calendário das sessões 
de exame está disponível em nosso site.  

 Nosso centro de recursos de idioma (biblioteca e centro multimídia) está aberto todos os dias de 
segunda a sexta-feira, das 12h às 18h30, para estudo após a aula, preparação para o DELF, etc. A 
plataforma de ensino online complementa os cursos com recursos adicionais disponíveis para os 
alunos.  

 
 
 
 
Institut de Touraine  
Instituição privada de ensino superior 
Formação profissional 
BP 72047  1, rue Grandière 37020 Tours Cedex 1, França 
Tel. : + 33-2 47 05 76 83 
contact@institutdetouraine.com   

 institut.de.touraine 
www.institutdetouraine.com 
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