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Bem-vindo(a) ao ILA
Se você pretende aprender Francês rapidamente para se comunicar com confiança, e também estudar em uma das 
regiões mais atraentes da França durante todo o ano, mas só tem algumas semanas disponíveis, então você está no lugar 
certo. Nós do ILA nos comprometemos com o ensino e um serviço de alta qualidade, que é sua garantia para uma estadia 
bem-sucedida.

O ILA é uma escola de Francês independente, 
altamente credenciada, localizada no maravilhoso 
centro histórico de Montpellier, que oferece 
cursos de Francês de alta qualidade a preços 
acessíveis durante todo o ano.

Desde 1998 mais de 35.000 estudantes de todo 
o mundo vêm ao ILA para uma experiência única 
de aprendizado do Francês no sul da França. 
Aqui você encontra uma verdadeira atmosfera 
internacional, onde mais de 2.000 alunos de 
mais de 80 países diferentes que escolheram 
estudar Francês em nossa escola a cada ano.

O ILA é administrado por profissionais 
dedicados e qualificados que têm muitos anos 
de experiência nas diversas áreas de gestão de 
cursos de idiomas.

Nosso time fala vários idiomas e está sempre 
pronto para ajudar os nossos alunos. 

Nossos professores altamente qualificados, 

cuidadosamente selecionados e motivados, 
são especializados no ensino de Francês como 
língua estrangeira. Eles poderão lhe oferecer 
uma experiência de aprendizado de alta 
qualidade, onde você e as suas necessidades 
serão colocados em primeiro lugar.

Queremos que o período do seu curso 
de língua Francesa no ILA seja proveitoso, 
agradável e divertido! Venha e aproveite um 
programa exclusivo de imersão em Francês 
em nossa escola de língua Francesa, altamente 
credenciada em Montpellier!

Claudia Adenet
Diretora

Maior acreditação 
de qualidade

Formação Acadêmica
excelência

Instalações e serviços 
de primeira classe

Atmosfera internacional 
acolhedora

de experiência por ano
países

25
anos

+2000 
alunos

+80
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Por que estudar conosco?
O ILA é uma escola de Francês independente, altamente credenciada, localizada no maravilhoso centro histórico de 
Montpellier, que oferece cursos de Francês de alta qualidade a preços acessíveis durante todo o ano. Temos mais de 20 
anos de experiência no ensino de Francês como língua estrangeira.

Excelência acadêmica  
O ILA é o único instituto de Francês em Montpellier 
premiado com os 4 principais credenciamentos 
nacionais e internacionais. Somos inspecionados 
por Auditores independentes quase todos os 
anos, tendo como resultado um ensino de alto 
padrão. Temos Professores muito experientes, 
altamente qualificados e dedicados que 
planejam aulas de acordo com os requisitos da 
CERC com um mínimo de 6 níveis do idioma 
francês durante o ano todo, sendo que de 8 a 10 
níveis na maior parte do tempo.▪

Serviços de Excelência 
A nossa escola é inspecionada não só pela sua 
qualidade de ensino, mas também por todos os 
serviços linguísticos disponibilizados (instalação, 
administração, cuidados com o bem-estar do 
aluno, acomodação).

Somos reconhecidos pelo excelente serviço de 
atendimento ao cliente, fornecendo informações 
imediatas, transparentes e precisas desde 
o primeiro contato. Nossa equipe local é 
especialmente treinada para oferecer um serviço 
profissional e personalizado.▪

Localização perfeita 
Nossa escola está localizada no coração 
do centro histórico, em uma deslumbrante 
mansão privada do século 18. A escola 
encontra-se em uma das mais charmosas 
ruas na zona de pedestres e está muito 
próxima a vários locais de interesse, bem 
como boutiques e restaurantes. Não poderia 
estar em uma melhor localização.▪ 

Alta Qualidade de  
acomodações 

A nossa central de acomodações oferece 
hospedagem de alta qualidade em casas de 
famílias ou residências de estudantes.

A ILA é a única escola de Francês em Montpellier 
com residência própria de alta qualidade em 
uma localização muito central.▪

Uma agradável  
experiência de aprendizado 
Nosso objetivo é tornar seu curso de Francês 
na França inesquecível. O ambiente em 
sala de aula é sério e ao mesmo tempo 
divertido. Durante as aulas, nossos motivados 
e dedicados professores franceses criam 
uma atmosfera divertida onde você poderá 
aprimorar o idioma rapidamente e se divertir 
aprendendo Francês.▪

« ILA é incrível. Foi muito mais do que eu 
esperava. Eu recomendo a ILA a todos - é 
maravilhosa. Minha professora foi incrível, 
ela não foi apenas a melhor Professora 
de Francês que eu já tive, mas também a 
melhor PROFESSORA que eu já tive. »

Betsy (EUA)
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Montpellier
Montpellier, a capital da região de Languedoc-Roussillon, tem uma longa tradição de ensino por ter uma das maiores e mais 
prestigiadas universidades da Europa. Mais de 80.000 estudantes estudam aqui, o que representa mais de um quarto da 
população. Montpellier é, sem dúvida nenhuma, a cidade mais jovem em termos de média de idade na França. Quase a metade da 
população tem menos de 30 anos. Você vai sentir isso no seu dia a dia - Montpellier é jovem, dinâmica, criativa e muito divertida.

Você sente essa atmosfera estudantil ao 
caminhar pelo lindo, e aconchegante e colorido 
centro histórico. Passeie pelos becos estreitos e 
pitorescos e aproveite para sentar-se no terraço 
sob os Plátanos em qualquer um dos inúmeros 
cafés. Conheça a vida noturna dinâmica de 
Montpellier, a cidade que nunca dorme.

Admire o centro da cidade, as impressionantes 
mansões privadas e os belos parques. Graças aos 
seus incontáveis tesouros artísticos, Montpellier 
recebeu o título oficial de «Ville d’Art». Muitos 
músicos de rua e artistas contribuem para a vida 
cultural. 

Montpellier se abre para o mar Mediterrâneo 
como um anfiteatro, com suas praias infinitas de 
areia fina. No caminho para a praia, você passará 
pelos «étangs» (lagoas salgadas) e se encantará 
com os enormes bandos de lindos flamingos 
cor-de-rosa.▪

Montpellier está idealmente localizada entre 
Provence, as montanhas de Cévennes , Camargue 
e os Pirineus, o que significa que podemos 
oferecer inúmeras possibilidades de excursões. 
Aproveite o nosso programa de excursões 
e admire alguns dos patrimônios mundiais 
da UNESCO, como Avignon, Pont du Gard, 

Carcassonne e Nimes. O vinho é cultivado por 
toda parte aqui. Visite os vinhedos e os coloridos 
mercados locais, onde você será seduzido pelo 
aroma da lavanda e do alecrim. Experimente 
deliciosos produtos locais enquanto desfruta do 
estilo de vida descontraído no ensolarado Sul da 
França.

Você vai amar o nosso clima, que é agradável 
e ameno durante todo o ano - o sol brilha por 
mais de 300 dias por ano. O verão dura até 
outubro, o que significa que você ainda pode 
desfrutar de um delicioso almoço no terraço 
de um restaurante até quase o final do ano.▪

300 dias
ensolarados por ano

« Passei  4 semanas extraordinárias no ILA! 
Além de ter bons cursos, com muita energia, 
participei de várias atividades extracurriculares, 
como a visita ao zoológico de Montpellier, a 
excursão a Aigues-Mortes e os workshops 
preparados para melhorar o meu Francês. A 
cidade é realmente bonita, e você consegue 
comer muito bem por lá! Obrigado, ILA!  »

Andrew (Reino Unido)
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As Chaves Para o nosso Sucesso
Não há mistério ou milagre para aprender o Francês! Com a preparação certa, juntamente com excelentes métodos de 
ensino Francês, qualquer um pode ter sucesso em aprender o Francês. Na ILA, nosso objetivo é ajudá-lo a melhorar 
seu Francês rapidamente,  fornecendo as ferramentas necessárias para o seu sucesso. Aprender Francês com sucesso 
depende dos 8 fatores a seguir:

Variedade dos níveis de grupo
O ILA prioriza garantir a cada um dos seus alunos 
o curso e nível linguístico  corretos.  Os vários 
níveis lingüísticos, garantem  a você, um lugar 
no grupo certo para que você possa melhorar 
rapidamente. Oferecemos um mínimo de 6 
diferentes níveis linguísticos ao longo do ano, de 
acordo com as recomendações do CERC.▪

Turmas reduzidas
Nossas salas de aulas têm no máximo 10 alunos, 
e nosso trabalho em mini-grupos garante que 
você estude na classe certa e que se adequa 
melhor a você. Turmas reduzidas também 
significam que o seu Professor conseguirá criar 
um clima propício para a interação do aluno e 
garantir a atenção individual.▪

Ensino eficaz e animado
O nosso método de ensino prático e eficiente 
visa tanto cobrir as competências linguísticas 
e culturais, como desenvolver a capacidade de 
comunicação dos alunos. Nós damos especial 
atenção à expressão oral ativa e à compreensão, 
sem deixar de lado o Francês escrito.▪

Grande variedade de atividades 

Nossos Professores de Francês criam 
dramatizações, exercícios de simulação e se 
utilizam de grande variedade de documentos 
originais. Eles criam um ritmo dinâmico e 
estimulante de aprendizado, favorecendo uma 
melhor concentração e motivação durante as 
atividades de multimídia.▪

Professores competentes 
e motivados
Nossos  dedicados professores fazem o 
possível para ajudá-lo a atingir seus objetivos 
lingüísticos . Eles são altamente qualificados 
e especializados no ensino de Francês como 
língua estrangeira. A experiência, o empenho e o 
bom relacionamento, juntamente com o nosso 
método de comunicação, garantem um ensino 
eficiente em um ambiente descontraído e, ao 
mesmo tempo, focado no estudo.▪

Atenção individual - Tutoria 
Você poderá marcar encontros com a nossa 
orientadora educacional para obter ajuda fora do 
horário das aulas. Ele poderá ajudar a identificar 

as suas necessidades e elaborar um programa 
de trabalho ou apenas recomendar-lhe livros 
Franceses e material didático complementar 
para o auto-estudo.▪

Auto-aprendizagem
Voce otimizara seu estudo fazendo as lições de 
casa diariamente. Os exercícios irão ajudá-lo a 
fortalecer os conhecimentos adquiridos durante 
as aulas. Alem disso, temos salas com acesso 
livre a  internet,  e uma biblioteca onde você 
poderá trabalhar sozinho fazendo atividades em 
sites especializados no aprendizado do idioma.▪

Avaliações regulares
As avaliações são parte integrante do seu curso 
de Francês no ILA. Nossos Professores garantem 
que você seja avaliado regularmente. No final de 
cada ciclo, cada aluno é avaliado pelo Professor 
ou pela grade de autoavaliação do CEFR para 
atestar que o aluno pode passar para o próximo 
nível. No final do curso, cada aluno receberá 
um certificado indicando o nível atingido e a 
frequência.▪

« Os fabulosos instrutores e equipe de apoio 
da ILA realmente sabem como reunir uma 
experiência abrangente de aprendizado 
cultural e de linguagem, o que é divertido. Já 
voltei três vezes e espero retornar. »

Bram (Holanda)
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A ILA oferece um teste de 
nível de Francês online que 
permite classificar o seu nível 
de Francês definido pelo CEFR.

Quaisquer que sejam as datas escolhidas e o período que você tenha disponível 
para estudar Francês, temos um curso adequado. Seguimos o Quadro Europeu 
Comum emitido pela Comissão Européia para o aprendizado de línguas. A nossa 
escola em Montpellier oferece um mínimo de 6 níveis de Francês, sendo que na 
maior parte do ano oferecemos de 8 a 10 níveis que incluem por exemplo B1-, 
B1, B1+.

Níveis do curso

NÍVEIS DE ACORDO COM O QUADRO EUROPEU SEMANAS  
NÍVEL DO 

EXAME

A1  
PRINCIPIANTE

É capaz de compreender entender e usar expressões cotidianas e familiares, assim como e frases 
muito simples destinadas a lidar com a simples comunicação cotidiana. Capaz de apresentar-se e 
apresentar a outros e é capaz de formular perguntas e de dar respostas sobre informações pessoais, 
como, por exemplo, onde vive, as pessoas que conhece e os objetos que possui. Capaz de comunicar 
de forma simples, desde que a outra pessoa fale pausadamente e com clareza e esteja disposta a 
ajudar.

4  
SEMANAS

DELF  
A1

A2  
ELEMENTAR

É capaz de compreender frases e expressões frequentemente usadas relacionadas a áreas de relevância 
imediata (por exemplo, informações familiares e pessoais muito básicas, compras, geografia local, 
emprego). Pode se comunicar a respeito de tarefas simples e rotineiras que requerem troca simples 
e direta de informações sobre assuntos familiares e rotineiros. Pode descrever em termos simples, 
aspectos de sua formação, ambiente imediato e assuntos em áreas de necessidade imediata.

6  
SEMANAS

DELF  
A2

B1  
SUB-INTERME-

DIÁRIO 
 & INTERMEDIÁRIO

Consegue entender os principais pontos padrões de assuntos familiares comumente encontrados no 
trabalho, escola, lazer, etc. É capaz de lidar com a maioria das situações que podem surgir quando se viaja 
a uma região onde o idioma é falado. Capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos que 
lhe são familiares ou de interesse pessoal. Capaz de descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e 
ambições, bem como de expor brevemente razões e explicações para uma opinião ou um projeto.

6  
SEMANAS

DELF  
B1

B2   
INTERMEDIÁRIO 

AVANÇADO

É capaz de compreender a ideia principal de textos complexos sobre temas concretos e abstratos, incluindo 
discussões técnicas na sua área de especialização. Consegue se comunicar com um certo grau de fluência e 
espontaneidade com falantes nativos sem  exigir esforço de qualquer uma das partes.  É capaz de produzir 
textos claros e detalhados sobre uma grande variedade de assuntos e explicar um ponto de vista sobre um tema 
da atualidade, oferecendo as vantagens e desvantagens das várias opções.

6  
SEMANAS

DELF  
B2

C1  
AVANÇADO

É capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, reconhecendo os seus 
significados implícitos. Pode expressar-se de forma fluente e espontânea sem ter que se esforçar 
muito para encontrar a expressão adequada. É capaz de usar o idioma de modo flexível e eficaz 
para fins sociais, acadêmicos e profissionais. Consegue produzir textos claros, bem estruturados 
e detalhados sobre assuntos complexos, mostrando o domínio de mecanismos de organização, de 
articulação e de coesão.

8  
SEMANAS

DALF  
C1

C2  
PROFICIÊNCIA

É capaz de entender com facilidade praticamente tudo o que ouve ou lê. Consegue  resumir 
informações de diferentes fontes faladas e escritas, reconstruindo argumentos e relatos de um 
modo coerente. É capaz de expressar-se com muita fluência e precisão, diferenciando as nuances 
de significado, mesmo em situações mais complexas.

8  
SEMANAS

DALF  
C2

« A organização na ILA é perfeita. As turmas 
são muito pequenas e os níveis são levados 
em conta adequadamente. É bom porque 
você melhora rapidamente. Estou muito 
feliz com o progresso que obtive. »

Park Jaeil (Coreia do Sul)
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Curso de Francês Standard

Números de aulas 
20

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10)

Treinamento de Francês Particular

Número de aulas 
20, 30 ou 40

Número de Alunos 
1

Curso de Francês Standard «PLUS»

Número de aulas 
20 + 4

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10) / 1 para o curso particular

Curso de Francês Intensivo «PLUS»

Número de aulas 
30 + 4

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10) / 1 para o curso particular

Curso Preparatório para DELF B1 ou B2

Números de aulas 
20 + 10

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10)

 Curso Preparatório para DALF C1 Curso Preparatório para Universidades Francesas

Números de aulas 
20 + 10

Números de aulas 
20 + 10

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10)

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10)

Curso de Francês Standard de Longa Duração

Números de aulas 
20

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10)

Curso de Francês Intensivo

Número de aulas 
20 + 10

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10)

Curso de Francês Intensivo de Longa Duração 

Número de aulas 
20 + 10

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10)

Os cursos de Francês Geral no ILA nunca têm mais do que 10 alunos por turma, muitas vezes as salas de aula têm de 5 ou 8 alunos. Você aprenderá Francês 
rapidamente durante o seu curso de imersão de Francês na França. Oferecemos uma ampla variedade de cursos para todos os objetivos e em todos os níveis.

O ILA oferece cursos preparatórios para exames oficiais do idioma Francês, tais como DELF B1, B2 e DALF C1.
O principal objetivo do curso preparatório para universidades Francesas  é preparar os estudantes para ingressar na universidade, 
fornecendo-lhes o nível de francês exigido para a vida acadêmica Francesa. No final do curso, os alunos poderão fazer o exame DELF 
B2, um requisito de ingresso para a admissão em uma Universidade Francesa.

I Cursos de Francês Geral
Nossos cursos de Francês

I DELF / DALF / Curso Preparatório para Universidades Francesas 
« O nosso curso de 2 semanas na ILA correu 
muito bem. Ficamos muito satisfeitos em ter 
um professor tão amigável. Nós realmente 
conseguimos melhorar nosso francês em pouco 
tempo. Foi a nossa primeira visita a Montpellier 
que é uma bela cidade, nós amamos tirar fotos. 
Conseguimos tirar fotografias muito bonitas da 
cidade. Obrigado, ILA! »

Kazuki e Takanari (Japão)

1 aula = 45 minutos
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Curso de Francês de Verão 
Standard

Curso de Francês + Culinária

Números de aulas 
20

Números de aulas 
20 + 8

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10)

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10)

Curso de Francês de Verão 
Standard «PLUS»

Número de aulas 
20 + 4

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10) / 1 
 para o curso particular

Curso de Francês 50+ 
(alunos com 50 anos ou mais)

Número de aulas 
20 + pacote de atividades

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10)

Curso de Francês de Verão 
Intensivo 

Número de aulas 
20 + 10

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10)

Curso de Francês 
Standard e Francês para Negócios

Números de aulas 
20 + 8

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10)

Curso de Francês de Verão 
Intensivo «PLUS»

Número de aulas 
30 + 4

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10) / 1 
 para o curso particular

Curso de Francês 
Standar d  e Formação de Professores

Números de aulas 
20 + 8

Número de alunos 
5 - 8 (max. 10) 
max. 5 para formação de professores

I Curso de Francês de Verão

I Cursos Especiais de Francês

O ILA oferece excelentes Cursos de Verão de Francês em turmas reduzidas com no máximo 10 participantes. Nosso excitante programa de atividades 
oferece excursões a locais exclusivos do Patrimônio Mundial da UNESCO, animadas festas locais, passeios interessantes, degustações deliciosas e diversos 
esportes. Passe um verão fantástico no Mediterrâneo, divirta-se muito e conheça pessoas de todo o mundo. 

Os cursos Especiais de Francês no ILA abordam tópicos como Francês para Negócios, Francês + Culinária ou Francês para Alunos 50+ com um atrativo 
pacote de atividades. Esses cursos de Francês também são ótimos para networking, pois sempre haverá outros alunos de outras partes do mundo, 
que compartilhem os mesmos interesses e objetivos seus. Você vai se divertir muito aprendendo Francês na França e aproveitar muito a maravilhosa 
Montpellier juntamente com outros estudantes de todo o mundo!

« Os professores do ILA são incríveis e a 
equipe é maravilhosa! Tive uma experiência 
maravilhosa no ILA e em Montpellier - 
voltarei em breve! »

Peter (Austrália)

1 aula = 45 minutos
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Ter a acomodação adequada é uma parte crucial da sua estadia na França. Como todos têm necessidades diferentes, 
hábitos diferentes e estilos de vida diferentes, a ILA tem se orgulha de oferecer uma ampla variedade de acomodações 
para todos os orçamentos.

Opções de acomodação

Casas de Família  
Ficar com uma família anfitriã é uma experiência 
única e enriquecedora, uma oportunidade de 
fazer uma  verdadeira imersão no estilo de vida 
francês. Demonstrar interesse a seus anfitriões 
e ter a mente aberta para eles ajudará você a se 
integrar rapidamente durante sua estadia em 
Montpellier. Você só vai se beneficiar praticando 
o francês fora da sala de aula e também terá 
uma visão interessante da cultura francesa.

Damos uma importância significativa à 
reserva da melhor família para você. O 
nosso responsável por acomodação analisa 
cuidadosamente a inscrição de cada aluno 
antes de indicar uma família adequada. Todas 
as famílias são cuidadosamente selecionadas. 
Temos uma grande reputação em excelentes 
famílias anfitriãs.▪

Aparthotel  
Os Aparthotéis são mais sofisticados do 
que as residências estudantis e oferecem 
acomodações e serviços de melhor qualidade. 
Possuem quartos com ar condicionado, 
banheiro e cozinha privada.Este tipo de 
acomodação é adequado para os estudantes 
mais exigentes que procuram acomodações 
independentes em Montpellier.▪

Residência Estudantil  
As residências estudantis são muito populares 
entre aqueles que gostam de independência 
e de conhecer outros estudantes de todo o 
mundo. Cada aluno tem seu próprio quarto 
com banheiro e sua própria cozinha equipada 
(ou acesso a uma cozinha comum equipada). A 
atmosfera é animada. 

Se você preferir a ideia de se misturar com 
outros estudantes de todo o mundo, sair muito 

e ser independente, então essa opção deve ser 
definitivamente considerada.▪

Quartos no campus da 
Universidade  
Os quartos no campus da Universidade são 
muito populares entre os estudantes mais 
jovens, que querem aproveitar a independência 
e conhecer outros estudantes de todo o 
mundo. Mais básico e menor do que os quartos 
da residência estudantil, esse é o tipo mais 
econômico de acomodação residencial em 
Montpellier.

Você tem um quarto privado com banheiro 
privado. Há uma cozinha, mas você precisará 
trazer os utensílios ou comer nos restaurantes 
da Universidade. Você estará aproximadamente 
de 10 a 15 minutos da nossa escola usando o 
transporte público.▪

« Estou muito feliz com a minha estadia 
no ILA. Minha família anfitriã foi incrível, 
muito acolhedora, muito disponível. Eu 
aprendi muito francês com eles. »

Carolina (Colômbia)
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Programa de Atividades
As atividades culturais desempenham um papel importante na aprendizagem e compreensão de uma língua estrangeira. 
Aprender uma língua estrangeira também significa aprender sobre a cultura e as pessoas. É por isso que oferece cerca 
de 5 atividades sociais ou culturais por semana, além de excursões durante todo o ano.

Excursões   
Descubra patrimônios mundiais da UNESCO 
como Avignon, Nimes, Pont du Gard ou 
Carcassonne em excursões de dia inteiro; 
conheça algumas das mais belas aldeias da 
França; desfrute de maravilhosas paisagens ou 
cidades incríveis como Marselha.▪

Degustações  
A França tem maravilhosos produtos culinários 
para oferecer - junte-se as nossas oficinas de 
degustação e saboreie nossos queijo, vinhos, 
deliciosas patisseries ou produtos de nossa 
região! Aproveite estas delícias e divirta-se!▪

Visitas culturais  
A região de Montpellier é repleta de cultura 
e história. Venha visitar o fabuloso Château 
de Flaugergues ou prove vinhos em vinhedos 
famosos. Não perca nossos passeios pela cidade 
para ver os destaques de Montpellier e obter 
várias dicas para sua estadia conosco!▪

Eventos do ILA  
Os eventos do ILA são famosos! Venha 
participar da nossa maravilhosa festa ao pôr 
do-sol no Catamarã, da nossa exclusiva festa 
do branco ou da nossa excitante festa de 
primavera - você conhecerá outros alunos de 
todo o mundo e terá a garantia de se divertir! 
Participe da nossa noite de intercâmbio de 
idiomas e conheça pessoas locais.▪

Esportes  
Montpellier e sua região oferecem excelentes 
oportunidades para a prática de esportes. 
Junte-se a nós para uma maravilhosa 
viagem de canoa, onde você poderá apreciar 
Montpellier de uma perspectiva diferente ou 
desfrutar do famoso jogo «Pétanque». Você vai 
se divertir muito durante o seu curso de língua 
Francesa!▪

« Eu tive uma maravilhosa estadia na ILA. 
O programa de atividades é ótimo para 
conhecer outros estudantes de todo o 
mundo. Eu fiz muitos novos amigos. »

Nadine (Suíça)



INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET
33 Grand'Rue Jean Moulin ∙ 34000 Montpellier ∙ França
Tel: +33 (0) 4 67 60 67 83 ∙ Email: info@ila-france.com
www.ila-france.pt

Um instituto de língua Francesa administrado profissionalmente, bem no coração do belo centro 

histórico de Montpellier, estabelecendo os mais altos padrões de ensino e serviços para obter um 

treinamento eficaz em um ambiente amigável e pessoal.

https://www.ila-france.pt

