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CURSOS DE FRANCÊS E DE INTEGRACÃO, ESTAVAYER-LE-LAC

Aulas de francês feitas para mim !
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Feitas no contexto do projeto de integração as pontes sobre a
Broye em colaboraçao com a prefeitura de Estavayer-le-Lac.
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APRESENTAMOS:

4 PARCEIROS PARA AJUDAR A MELHORAR O SEU FRANCÊS E/OU A SUA INTEGRACÃO
CRUZ-VERMELHA FRIBURGUESA

LER E ESCREVER

Sthenlingua

OSEO/ EDUCAçãO FAMILIAR

AULAS DE FRANCÊS PARA PRINCIPIANTES

AULAS DE FRANCÊS ESCRITO

AULAS BÁSICAS E DE APERFEICOAMENTO

AULAS DE FRANCÊS COM SEU FILHO

Para quem:

Para quem:

Para quem:

• Adultos, de ambos os sexos
• Recém-chegados na Suíça, principiantes
• Pessoas com pouco conhecimento do
francês

• Adultos, de ambos os sexos
• Pessoas que falam francês
• Pouca instrução ou que tenham dificuldades de aprendizagem

Para quem:
		
• Adultos e jovens de ambos os sexos
• Todos os níveis

Para que:
• Desenvolver habilidades orais e escritas em
francês
• Desenvolver habilidades de linguagem
para comunicar-se nas diversas situações
cotidianas
• Criar intercâmbio, interações entre as pessoas
As aulas oferecidas são uma oportunidade para
os imigrantes se encontrarem, partilhar as suas
experiências de migração e descobrir como a
sociedade suíça funciona, em um ambiente de
integração.

Para que:		

Informações:

• Onde:

• Quando: de setembro a junho
(1h30 à 3h00 por semana)
• Onde:

Rue du Musée 11, Estavayer-le-Lac

• Preço:

Inscrição e curso: 50,00

Outras informações e inscrições:
Croix-Rouge Fribourgeoise
Service Migration Intégration
Rue G.Techtermann 2, 1700 Friburgo
Contatos: Sonia Jungo
Tel: 026- 347-3970
E-mail: sonia.jungo@croix-rouge-fr.ch
Site internet: www.croix.rouge-fr.ch
Inscrições em setembro e em janeiro

Para que:

• Melhorar, aperfeiçoar o básico da lingua
francesa escrita
• Compreender o que lemos e comunicar
melhor por escrito, no trabalho ou em casa
• Alcançar um objetivo pessoal ou profissional

• Aprender o básico ou aperfeiçoar-se
• Praticar melhor o idioma no trabalho
• Integrar-se melhor ou para um pedido de
naturalização
• Melhorar / atualizar o seu nível de ensino
• Preparar-se para um exame de admissão
ou diploma

Informações:

Informações:

• Quando: às quartas-feiras, das 19h às
21h15 (outras possibilidades de
cursos durante o dia ou à noite,
dependendo das inscrições)

• Quando: os cursos podem ser feitos durante
o dia ou à noite (à combinar)

Centre éducatif et pédagogique
Rte d’Yverdon 19, Estavayer-le-Lac

• Preço:

50,00 por mês
(com possibilidade de negociação)
Os custos podem ser cobertos pelo seguro desemprego, pelos serviços sociais, e o ORS. A prioridade é dada às pessoas em situações precárias,
com dificuldades sociais ou profissionais.
• Como: com 5 à 8 participantes
Outras informações e inscrições:
Association Lire et Ecrire
Rue St-Pierre 10, CP 915, 1701 Friburgo
Contatos: Anne-Chantal Poffet
Tel: 026-422-3262
E-mail: fribourg@lire-et-ecrire.ch
As inscrições podem ser feitas
durante todo o ano.

• Onde:
		

Ch. du Sacré-Coeur 2,
Estavayer-le-Lac

• Preço:

informar-se no próprio local

• Como:

aulas particulares
(personalizadas) ou coletivas

• Mãe ou pai com um ou mais filhos de 0 a
7 anos
• Deve ser acompanhada por seu(sua) filho(a)
• Principiantes
Para que:
• Fazer atividades com seu filho em francês
(jogos, artesanato, canto, ...)
• Aprender francês enquanto seus flhos
jogam em grupos
As reuniões são executadas em conjunto com
um formador do OSEO (www.oseo-fr.ch) e um
profissional da “Educação Familiar“.
www.educationfamiliale.ch
Informações:
• Quando: todas às quintas-feiras,
das 9h às 11h
• Onde:
		

Ch. du Sacré-Coeur 2,
Estavayer-le-Lac

• Preço:

25,00 por mês

Outras informações e inscrições:

Outras informações e inscrições:

Sthenlingua
Ch. du Sacré-Coeur 2, 1470 Estavayer-le-Lac
Tel: 026 664 0888
E-mail: info@sthenlingua.ch
Site internet: www.sthenlingua.ch

Association pour l’Education familiale
Contato: Sra. Rebbeka Sieber
Tel: 079 793 5084
E-mail: r.sieber@educationfamiliale.ch

Nouvelle adresse :
Route de Lully 23

As incrições po,dem ser feitas no local, por
telefone ou por E-mail. É possível iniciar as
aulas durante todo o ano letivo.

