
 
                                                                          
                          

 
 
 

 
 
 
 

Circ.Ped.036-17 
 

Belo Horizonte, 31 de maio de 2017. 

 
 
Caros(as) pais, mães e/ou responsáveis,  
 

O Colégio Santo Antônio, por intermédio de sua equipe de professores de Espanhol Língua Estrangeira 
Moderna – LEM, vem consultá-los sobre a possibilidade de Acolhida a Intercambistas da escola colombiana onde 
fizemos excursão no ano de 2016. A proposta é receber em casas de família, durante duas semanas do mês de 
outubro, estudantes estrangeiros que desejem conviver com nossos alunos e participar das atividades escolares 
do Colégio.  

Se vocês apreciam a diversidade, e querem aprender mais sobre outras culturas, uma grande 
oportunidade é candidatar-se a receber esses estudantes e tornar-se uma Família Anfitriã. Será uma experiência 
de contato com outra cultura e de construção de um relacionamento que pode durar para sempre. Ao conviver 
com um estrangeiro, sua família ganhará um novo membro, irmão, filho e amigo. Será também um momento de 
compartilhar seu modo de vida, seus hábitos, tradições e costumes e ver nessa troca a possibilidade de crescimento 
e aprendizado de todos os envolvidos. 

 
 

Muitas são as vantagens de se tornar um anfitrião, sendo as principais: 

- Compartilhar sua história, suas tradições e costumes; 

- Fazer novas amizades; 

- Praticar outro idioma; 

- Experimentar novas culturas sem sair de casa. 

 

RESPONSABILIDADES DA FAMÍLIA ANFITRIÃ 

- Cuidar do estudante como cuidaria do seu próprio filho, envolvendo-o em atividades e tarefas familiares; 
- Prover as refeições e tudo o que o estudante precisar em sua rotina, – nada diferente do que a própria família 
costuma fazer; 
- Oferecer ao estudante um quarto (que pode ou não ser dividido com um irmão do mesmo sexo); 
- Ser o mediador entre o estudante, sua cultura de origem e a nova cultura que está conhecendo; 
- Preencher um relatório da experiência de ser Família Anfitriã ao final do período. 

 Período: mês de Outubro.  

 A Família Anfitriã receberá 150 dólares de ajuda de custo para as duas semanas. 
 

 

 

 

Para inscrever-se como Família Anfitriã, preencha o cadastro e entregue-o à Prefeitura, aos cuidados de Juliana 

Pinal, até a data de 09 de junho. Após essa data, agendaremos uma reunião com os interessados. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

 

 

       Frei Vicente da Silva Lopes, OFM                                Equipe de Professores de LEM 
 

                      Diretor Pedagógico                                                        
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rompa fronteiras, amplie seu mundo, receba um estudante de intercâmbio!!! 

http://192.168.0.55/intranet/docs/circulares/210.pdf

