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Bom, já que já leu, 

temos uma coisa pra contar ;)

Como você já deve saber, este e-book é um guia 

rápido e divertido com dicas para você. O que você

talvez NÃO saiba é que ele é parte de uma série 

de e-books que a Achieve preparou para ajudar as 

pessoas nas mais diversas situações. São cinco 

livros, saca só:

• Para quem quer fazer intercâmbio/morar fora
• Para quem quer viajar
• Para quem quer ganhar mais
• Para quem curte cinema e cultura pop
• Para quem quer ter filho bilíngue

Curtiu alguns dos temas? Conhece alguém que pode 

curtir um dos temas? Compartilhe. Nossos e-books 

são para todo mundo.



São muitas perguntas, 

mas nós temos as respostas.

Nós, da Achieve Languages - mas pode chamar só 

de Achieve -, somos a rede de escolas de idiomas da 

Oxford University Press no Brasil. E quem é a Oxford 

University Press? É a maior e mais antiga editora 

universitária do mundo, fundada em 1478, pela 

University of Oxford . 

E quem é a University of Oxford? É uma das mais 

tradicionais universidades de língua inglesa do 

mundo, fundada por volta de 1096 (sim, há quase mil 

anos) e que já formou cientistas, filósofos, escritores 

e pessoas que, mais de uma vez, mudaram o curso da 

humanidade.

Ou seja, a gente combina tradição e solidez com o 

que existe de mais novo em ensino de idiomas.



Morar fora ou fazer intercâmbio é mergulhar de 

cabeça em uma nova cultura. E, seja para trabalhar, 

estudar ou mudar de vida, sair do país é viver em um 

novo mundo, que fala outro idioma e tem hábitos 

diferentes dos nossos. 

A seguir, fizemos um guia com as opções de 

intercâmbio que existem por aí e sobre as diferenças 

culturais entre alguns países de língua inglesa.

Aproveite a viagem!

HORA DE SAIR

POR AÍ



Coisa de adolescente? Que nada. Existem diversas 

opções de intercâmbio para pessoas de diferentes 

idades e objetivos. E eles podem durar de duas 

semanas a dois anos. Conheça.



NO ENSINO
MÉDIO
Destinos mais populares: 

Canadá, Irlanda e EUA

Precisa de visto especial: Sim (todos)

Duração: até 1 ano

Indicado pra quem? Adolescentes

Sair do país para fazer um ano da high school no 

exterior é o sonho de muita gente. Também pudera: 

além de ser uma oportunidade incrível de viver uma 

experiência para a vida toda, também é uma chance 

de aprimorar o inglês em uma imersão sem igual.



FACULDADE
OU ESTÁGIO
Destino mais popular: EUA

Precisa de visto especial: Sim

Duração: a partir de 2 semanas (faculdade), 

2 meses (estágio)

Indicado pra quem? Jovens e universitários

Ao contrário do ensino médio, em que a vivência é o 

que conta, a função do intercâmbio na graduação é dar 

um gás na formação e no currículo. Nesta modalidade, 

é mais fácil encontrar cursos com duração a partir de 

duas semanas, o que significa que o estudante pode 

aproveitar as férias para estudar lá fora.



AU PAIR

Destino mais popular: EUA

Precisa de visto especial: Sim

Duração: 1 ano

Indicado pra quem? Jovens adultos

Garotos e garotas têm uma opção a mais para estudar 

lá fora: o au pair, em que jovens vão para os EUA para 

cuidar de crianças durante um ano e, no tempo livre, 

podem fazer cursos. A vantagem, neste caso, é que o 

custo do intercâmbio costuma ser menor.



ESTUDAR
E TRABALHAR
Destinos mais populares: 

Irlanda, Austrália e Nova Zelândia

Precisa de visto especial: Sim

Duração: A partir de 3 meses

Indicado pra quem? 

Jovens adultos e adultos acima de 30 anos

Quer estudar lá fora, mas a grana tá curta? O jeito 

é trabalhar. Intercâmbios da modalidade “estudo + 

trabalho” estão disponíveis para cursos de idiomas, 

técnicos e extensões universitárias. Geralmente, as 

empresas de intercâmbio é que arrumam vagas para 

os estudantes, mas esta regra pode variar.



O que todos estes países têm em comum? 

Todos falam a língua inglesa :)

Ter o idioma na ponta da língua pode fazer toda

a diferença não só na hora de curtir sua viagem, 

mas também nos estudos e no trabalho.



Mas se você não fala inglês, temos duas dicas: a 

primeira é procurar um curso. E a gente, da Achieve, 

tem muita experiência nisso. Afinal, somos a rede 

de escolas de idiomas da Oxford University Press no 

Brasil. São mais de 500 anos de tradição e experiência, 

com o que existe de mais novo em ensino de idiomas.

Se você pensa em morar fora, temos o curso 
ideal para você, saca só:

ADOLESCENTES
Para quem quer ser parte de um mundo cheio de 

conteúdo: filmes, séries e música.

ADULTOS
Para quem quer conquistar o mundo.

Teens

Expert BLC 2 Go



AQUELES APPS QUE VOCÊ PRECISA 

INSTALAR ANTES DE SAIR DE CASA

UBER 

Este é clássico. Um jeito prático de andar por aí.

MOOVIT 

Prefere ir de ônibus, trem ou metrô? Este app é 

uma espécie de Waze do transporte público, com 

orientações sobre horários e linhas que você precisa 

pegar para chegar ao seu destino.



Curtiu o e-book? Que bom. 
A coleção de e-books da Achieve tem 5 livros. 

Conheça, baixe e compartilhe.

Quer mais conteúdo, dicas ou estudar inglês com a 

gente? Siga-nos no Facebook ou acesse nosso site 

para encontrar a unidade mais perto de você!

GOOGLE TRAVEL 

Fazer seu roteiro de viagem é difícil? O Google Travel 

reúne os roteiros mais populares do local em que você 

está.

The end :)
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