INTERCÂMBIO PERU 2020
SENHORES PAIS E RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS DO 9º ANO AO ENSINO MÉDIO
O Colégio Metodista Granbery iniciou o projeto de intercâmbio com o Peru em 2013. A partir desta
data não parou mais e agora, em 2019, incluiu em sua grade curricular a Língua Espanhola a partir do
Ensino Fundamental II com o objetivo de aprimorar ainda mais o conhecimento de mais uma língua
estrangeira, conhecer outras culturas, promover o desenvolvimento pessoal e social, fazer novas
imersões em outros países, pensando nos alunos no futuro, melhorando e enriquecendo seu currículo
profissional. Não há dúvidas de que o mercado de trabalho está mais exigente e fazer intercâmbio é uma
excelente opção, e é importante pensar nisso desde jovem.
Pensando assim, no período de 18 a 30 de abril de 2020, o Colégio Metodista Granbery participará
do programa de intercâmbio com o Colégio Maria Alvarado da Igreja Metodista na cidade de Lima, Peru.
Esse intercâmbio tem como objetivo proporcionar aos alunos granberyenses uma imersão no idioma
espanhol por meio de uma vivência educacional e cultural, possibilitando aos nossos alunos uma
experiência diferenciada de aprendizado por meio do contato com estudantes e com a família acolhedora
em outro país.
Edital de Abertura de Vagas para o Programa de Intercâmbio Cultural do Colégio Metodista Granbery
com o Colégio Maria Alvarado da Igreja Metodista em Lima-Peru
Pelo presente instrumento, o Colégio Metodista Granbery por meio de sua Assessoria Pedagógica torna
pública a abertura de vagas para o programa de intercâmbio cultural de língua espanhola com o CMA no
PERU.
Do Programa de Intercâmbio para o ano de 2020 no Calendário Letivo
Os alunos brasileiros não sofrerão perdas acadêmicas, pois atividades serão reagendadas se necessário.
Do Colégio Maria Alvarado
O Centro educacional privado María Alvarado, também um colégio Metodista, fundado em 1906, oferece
uma educação em alto nível em seu segmento básico nas modalidades de ciclos EBR I-II-III e Secundária.
Está localizada na Av. 28 de julho de 249, Centro, Lima, Peru.
Da quantidade de vagas
A quantidade mínima de participantes para organização do programa é de 10 estudantes e a máxima é de
24 estudantes.
Do processo e período de inscrições
O estudante interessado deverá proceder à sua inscrição no Colégio Metodista Granbery junto as
coordenações de segmento, por meio de manifestação de interesse e aceite dos termos e condições de
participação. A candidatura do estudante será avaliada pelas coordenadoras e, se aprovada, será
encaminhada à diretora pedagógica para efetivação. O período de inscrições vai de 01/10/2019 a
18/02/2020.
Os alunos aceitos no programa deverão pagar a taxa de inscrição no valor de U$ 50.00 até 18/11/2019 e
já deverão prosseguir para a compra de sua passagem no voo indicado para o grupo. Os responsáveis
poderão comprar via agência de turismo ou pelos aplicativos de vendas de passagens podendo assim
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dividir no cartão de crédito ou mesmo usar seus programas de milhagens. É preciso garantir que o aluno
viaje com o grupo, não haverá acompanhamento da escola para alunos fora do grupo.
O custo do programa será de U$ 600.00 que deverão ser pagos até no máximo 10 dias antes do início do
programa, ou seja, em 08/04/2020. O valor da passagem aérea está estimado em U$ 500.00
Do período de intercâmbio
O período do intercâmbio será de 18 a 30/04/2020, viajando em 17/04/2020 e retornando em
01/05/2020.
Da elegibilidade
Estão elegíveis alunos do 9º ano do ensino fundamental e todo ensino médio que tenham boas notas,
excelente comportamento, estejam em bom estado de saúde, concordem com as regras do intercâmbio e
possuam condições de arcar integralmente com os custos do programa.
Forma de pagamento do Programa
Os U$ 50.00 na aprovação da inscrição pagos até o dia 18/11/19 no colégio na cotação do dia.
Os U$ 600.00 deverão ser entregues no colégio até 10 dias antes da viagem, 08/04/2020.
Passagem aérea será adquirida pela família na agência indicada ou por via de aplicativos.

Atenciosamente,
Assessoria Pedagógica

