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Apresentação do International Language Camps
O I.L.C Megève é um campo europeu para crianças e adolescentes de 7 
a 17 anos. Cada verão acolhemos simultaneamente cerca de cinquentas 
participantes, vindos do mundo inteiro, para mergulhar num contexto 
internacional no meio dos Alpes. As nossas estadias de férias oferecem-lhe 
uma multidão de atividades além do vasto programa de ensino duma língua 
estrangeira (Francês ou Inglês).

 Os objectivos dos nossos participantes :
Apropriar-se plenamente uma língua estrangeira através da imersão total num contexto 
internacional com uma equipa de tutoria poliglota e crianças vindas de todos os 
continentes.
Aprender a conhecer-se, para florescerem em explorar todos os seus talentos, para 
ultrapassar os seus próprios limites afim de tornar-se totalmente si mesmo, através 
das actividades desportivas, de descobertas e os ateliers criativos que fazem parte das 
actividades diárias das crianças.
 Tudo num ambiente convivial e protegido, o que para nós é o vector essencial duma 
aprendizagem construtiva e estimulante.

Oferecemos 5 programas diferentes, 4 no verão e 1 no inverno.

Os cursos de linguas :
 Nosso objectivo é de ensinar as línguas às crianças de tal forma que progridem, 
enriquecem o seu vocabulário tendo o prazer de aprender. Queremos que os nossos 
cursos sejam vivos e que saem do quadro escolar. Os grupos de línguas são limitados a 
8 alunos por classe e estabelecidos em função do nível das crianças para permitir-lhes 
participar mais e melhorar.

As atividades :
 Cada dia inclui um programa completo e diferente, garantia assegurada contra o tédio !
A atmosfera é sempre lúdica e em segurança. As atividades desportivas de montanha 
são todas enquadradas por profissionais além da nossa equipa de animadores. Ateliers 
criativos são organizados para permitir que todos possam exprimir os seus talentos. 

O alojamento e a restauração :
International Language Camps considera que a qualidade das acomodações é uma 
condição essencial para ao bem-estar das crianças assim nós organizamos nossas estadias 
apenas em hotéis no topo de gama (4*).

O enquadramento e a segurança :
Os membros da nossa equipa são profissionais experientes, qualificados e competentes.
Eles estão exclusivamente dedicados ao desenvolvimento pessoal das crianças pelos quais 
são responsavel. Colocam-se como modelos e guias para os campistas. Eles permanecem 
disponíveis para as crianças o dia e a noite.

Até breve no International Language Camps

Uma língua não se aprende, mas vive-se !

CAMPOS DE VERÃO E INVERNO



CAMPS D’ÉTÉ & D’HIVER

Tél  : +41 (0) 22 548 01 05

E-mail : info@iscmegeve.ch

Avenue Calas, 6
1206 Genève – SUISSE

www. internationallanguagecamps.com

Nossos programas de verão

“LUDIQUE” – de 7 a 12 anos

Viver intensamente suas férias para encontrar novos amigos, compartilhar mil e umas 
atividades, despertar uma paixão ! A escola acabou, mas no ILC aprender mesmo 
durante as ferias é um prazer, com o método de ensino de línguas emocionante e 
divertido ! Este campo destina-se aos mais jovens e aqueles que deixam o ambiente 
familiar pela primeira vez. Os monitores dedicam uma atenção muito específica aos 
« pequenos » para que se sentem a vontade e em confiança. 

“ADRENALINE” – de 12 a 16 anos

Atividades que são adaptadas à idade das crianças com a descoberta de novas 
sensações ! Uma vasta gama de disciplinas desportivas e artísticas, bem como os 
cursos de línguas num ambiente internacional são os garantes de férias variadas, e 
inesqueciveis. Aprender torna-se um puro prazer.

“INTENSE” – de 14 a 17 anos

Um programa reservado para um grupo de cerca de dez adolescentes, 
desportivos e ambiciosos. Para jovens aventureiros interessados pela vida na 
montanha, curiosos de viver novas experiências. Este campo destina-se a todos 
aqueles que amam a natureza, os desafios, bem como os desportos ; e que querem 
viver uma experiência inédita enquanto ao mesmo tempo se empenham em novas 
atividades juntos com jovens do mundo inteiro.

“EXTREME” – de 14 a 17 anos

Um programa reservado aos jovens adolescentes sedentos de novas sensações. Graças ao quadro co-educativo e ao 
aspecto social da vida do grupo, os adolescentes adquirem mais maturidade e autonomia. Aprendendo a respeitar o 
ponto de vista dos outros e a viver juntos, estes jovens desenvolvem os alicerces da democracia.

Nosso programa de inverno

O programa de inverno é uma combinação 
perfeita de desporto e aprendizagem de línguas, 
é dirigido as crianças dos 7 aos 16 anos. Você vai 
participar aos cursos de línguas de manhã e gozar 
plenamente dos cursos de esqui,ou snowboard, 
cada tarde com a Escola de Esqui Francesa.

Para reservar a sua estadia, poderá registar-
se on-line, diretamente no nosso site, ou 
mediante a devolução do formulário de 
inscrição.
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