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O que faz do Maxx

uma referência
bilíngue no Estado?
valiar-se é vocação do Maxx
em todos os seus processos.
E com essa perspectiva, temos
hoje uma preparação totalmente direcionada aos exames de
Cambridge. Nesse sentido, validamos todo o
processo todo o tempo, entendendo que a entrega da fluência não é valor negociável.
O Maxx tem em seu modelo bilíngue o DNA do
aprendizado efetivo. Primeiro pelo formato pedagógico imersivo das séries iniciais; segundo,
pelo formato de projetos, que cria a vivência e
vínculo emocional com a nova língua; terceiro,
porque nossos professores trazem a experiência de ter vivido a língua em profundidade e
lecionado por longo tempo em escolas monolíngues estrangeiras.
No Maxx o bilíngue é uma artéria fundamental
na alimentação do desenvolvimento do aluno,
pois entendemos que não há espaço para gradação de aprendizado da língua Inglesa. O objetivo a ser alcançado é o total controle da nova
língua pelo aluno.

A importância do formato bilíngue
Atualização e inovação, devem fazer parte da filosofia de
qualquer instituição educacional. Esse princípio inexorável
se dá pelo efeito ou força que a escola gera na sociedade de
modo a transformá-la ou ainda reconhecer-se nela.
O Bilinguismo, hoje ovacionado como um dos diferenciais
mais relevantes, deve ser tratado de modo holístico e com
objetivo muito bem definido. E Esse alerta se dá em um momento em que um bom número de instituições de ensino
agrega esse valor sem entender efetivamente as transformações e desafios que se seguem à implementação de tal
processo pedagógico. Vejamos:
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Processo bilíngue precisa ser efetivo, quer dizer, garantir o
domínio oral da língua em determinado tempo, visto que,
ao se ajustar a nova grade bilingue na grade horaria já
existente, meche-se com o quantitativo de aulas de outros
componentes curriculares.
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É fundamental que nos anos iniciais do Ensino
Básico o aprendizado da língua estrangeira se
de modo imersivo, (aproximadamente 90% do
fluxo de aulas) visto que é um período adequado para o aprendizado de mais de uma língua
simultaneamente, quer dizer: O português orgânico vivenciado pela família e pelo ambiente
social aberto; o Inglês em formato pedagógico
vivenciado no ambiente escolar.
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Sem essa imersão o objetivo da oralidade
garantida passa a ser uma possibilidade,
não um fato. Assim ter um processo bilingue
na escola não garante uma formação bilíngue ao aluno se na base de ensino recursos
fonéticos e semânticos fundamentais ao
domínio da língua não forem atingidos.

Todo o processo deve estar direcionado à oralidade. A cultura das escolas é voltada ao texto,
pois o aprendizado é avaliado no formato de
provas. Esta distorção não permite o desenvolvimento efetivo do aprendizado. É por esse motivo que a família tende a procurar serviço complementar de língua estrangeira fora da escola.
Uma escola bilíngue trabalha projetos e cria
uma atmosfera de imersão plena, como já dissemos, no início do processo escolar, e temático-vivencial nos anos que se seguem. Gramática e vocabulário vão sendo assimilados de
forma natural e prazerosa. O estudo gramatical
não pode servir de balizamento de aprendizado. Deve sim servir ao estudante no aprofundamento da organização frasal e como recurso
de organização na compreensão dos significados contextuais ou expressões idiomáticas.
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COMPREENDENDO O INTERCÂMBIO
Intercâmbio educacional, estudantil ou cultural é uma expressão que designa a troca mútua
de estudantes de um determinado local com outro. Geralmente ocorre fora do país de origem,
para aprender a língua nativa deste país, cultura ou hábitos praticados no mesmo, para fins
educacionais, profissionais ou pessoais.

Onde fazer Intercâmbio?
Uma das decisões mais importantes é a
escolha de um destino para sua experiência
fora do Brasil. Cada destino oferece diversos
diferenciais, e cada estudante busca uma
vivência baseada em seu perfil.

Alguns fatores como: clima, idioma e
possibilidade de trabalho influenciam a
escolha do país e cidade.
Ainda está em dúvida sobre o melhor local?
Daremos uma ajudinha com a lista abaixo.

Intercâmbio no Canadá

Intercâmbio nos Estados Unidos

Canadá tem sido um dos destinos mais procurados pelos brasileiros que buscam o aprendizado da lingua inglesa. Este destino oferece
possibilidades de intercâmbio para todos os
públicos.

Estados Unidos é um dos destinos mais populares
quando se trata de intercâmbio para lingua inglesa, a
diversidade de locais é um dos grandes fatores de sucesso neste destino.

Dentre os programas oferecidos, podemos
destacar os Cursos de Idioma, Study and Work
(Estudo e Trabalho), High School (Ensino Médio), Summer Camp e Winter Camp (Discover
Vancouver®) e Universidade (Graduação, Pós-graduação e Mestrado).
As cidades mais procuradas pelos intercâmbistas de Cursos de Idioma e programas de
Estudo e Trabalho são:
• Toronto

• Vancouver

• Montreal

• Ottawa

Os programas oferecidos neste destino são: Cursos de
Idioma, Work Experience, High School (Ensino Médio),
Summer Camp (Orlando Summer Camp e Orlando Soccer Camp), Au Pair e Universidade (Graduação, Pós-graduação, Mestrado).
As cidades com maior procura pelos intercambistas de
Cursos de Idiomas são:
• Orlando

• Miami

• Fort Lauderdale

• New York

• Chicago

• San Francisco

• Boston

• Los Angeles

• San Diego
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Intercâmbio no Reino Unido

Reino Unido é o destino para os intercambistas que buscam o
aprendizado com o famoso inglês britânico, e ainda conhecer um
local que respira tradição.
Dentre os programas oferecidos, podemos destacar os Cursos de
Idioma, High School (Ensino Médio), Summer Camp e Winter Camp
(Explore UK) e Universidade (Graduação, Pós-graduação e Mestrado)
As cidades mais procuradas por estudantes de Cursos de Idioma são:
• Londres
• Brighton

• Oxford
• Belfast

• Cambridge
• Newcastle
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Intercâmbio na Irlanda
A Irlanda é o destino mais popular para intercambistas que buscam uma experiência de Estudar e
Trabalhar no exterior.
Dentre os programas oferecidos, podemos destacar
o Cursos de Idioma, os programas para Study and
Work (Estudo e Trabalho) e Universidade (Graduação, Pós-graduação e Mestrado).
As cidades mais procuradas pelos intercambistas
de Cursos de Idioma e programas de Estudo e Trabalho são:
• Dublin

• Cork

• Galway

• Limerick

Intercâmbio na Austrália
Austrália é o destino ideal para intercambistas que
buscam uma experiência em clima tropical, com
uma das melhores qualidade de vida do mundo.
Dentre os programas oferecidos, podemos destacar
o Cursos de Idioma, Study and Work (Estudo e Trabalho) e High School (Ensino Médio).
As cidades mais procuradas pelos intercambistas
de Cursos de Idioma e programas de Estudo e Trabalho são:
• Sydney

• Gold Coast

• Melbourne

• Perth

• Brisbane

Quais os tipos de Intercâmbio?
PARA ESCOLHER O INTERCÂMBIO QUE MAIS SE APROXIMA DE SEUS OBJETIVOS É
PRECISO CONHECER OS TIPOS DE INTERCÂMBIO QUE SÃO OFERECIDOS. A SEGUIR UMA
BREVE DESCRIÇÃO DE CADA UM DELES:

Cursos de Idioma
Os Cursos de Idioma no exterior oferecem retorno do investimento em um curto período
pois proporciona uma carga de estudo muito maior do que a oferecida por escolas de
idioma no Brasil. Além disso, o estudante vive uma experiência de imersão no idioma de
interesse e cultura local.
As modalidades de cursos oferecidas são: (standard, semi-intesive, intensive ou super-intensive), e podem ser atrelados a aulas eletivas como: fotografia, arte, pintura e etc.
Os destinos mais procurados para este tipo de intercâmbio são: Canadá, Estados Unidos,
Austrália, Irlanda, Reino Unido, Nova Zelândia, Malta, África do Sul.

Trabalho Remunerado

Summer/Winter Camps

Au Pair

O programa de trabalho remunerado nos
Estados Unidos, ou Work Experience, é
a oportunidade que o estudante universitário tem de praticar o inglês e ainda
ter uma remuneração em Dólar.

Os programas de Summer Camp e
Winter Camp, ou também chamados
de Férias Teen são cursos de idiomas atrelados a atividades extras
como esportes e passeios culturais.

O programa de Au Pair é indicado
para meninas que queiram trabalhar
de forma remunerada por um ano,
cuidando de bebês e crianças no
exterior.

Existem três modalidades
deste programa sendo:

Esses programas são exclusivos para
crianças e adolescentes e acontecem
normalmente nos períodos de férias
escolares.

Dentre os países mais procurados
para este tipo de intercâmbio estão
os Estados Unidos.

• Placement (sem escolha do empregador)
• Job Fair (com escolha dentre uma lista de empregadores pré-definida)
• Returnee (clientes que já fizeram o
programa pelo menos uma vez)

Os destinos mais procurados para
este tipo de intercâmbio são: Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.
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INTERCÂMBIO
O intercâmbio tem como objetivo principal promover a
troca de cultura, conhecimento e experiências. O XXXX
é um dos intercâmbios indicados para os estudantes
que querem fazer o ensino médio no exterior.
Fazer o ensino médio em outro país é uma experiência incrível! Ter a oportunidade de vivenciar a cultura
local, adquirir fluência no idioma e conhecer pessoas
de diferentes partes do mundo. Além disso, o período
cursado no exterior pode ser aproveitado para compor
a grade das disciplinas no Brasil.

MODALIDADE
O participante estuda em uma instituição particular e
fica hospedado com uma família anfitriã ou na própria escola (boarding). É ideal para quem tem foco no
desenvolvimento acadêmico e pretende ingressar em
uma universidade no exterior.

ACOMPANHAMENTO
PSICOLÓGICO
Todos os programas da XXXXX Intercâmbio incluem
o treinamento de Psicologia Intercultural com a Fulana
de Tal, que é a maior referência do país no assunto.
Este acompanhamento é um grande diferencial para
nossos intercambistas, que já embarcam preparados
para o grande desafio de viver em outra cultura.
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EUA
• El Camino Real Charter - Woodlands Hills
• Bradshaw School - Sacramento
• California State University (Fullerton) - California

África do Sul
• LAL Cape Town - Cidade do Cabo

Canadá
• Upper Canada School District - Ontario
• Saanich School District - British Columbia
• Ryerson University - Toronto

Nova Zelândia
• Whangaparaoa College - Norte de Auckland

Austrália
• Queensland Schools - Queensland

Inglaterra
• The London School of English – Londres
• Oxford House College - Oxford
• Greenwich University - Londres
• British Study Centres - Manchester
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