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SUMMARY

imagine
a emoção



 Ter uma experiência internacional é uma excelente oportunidade para quem busca crescimento 
pessoal, profissional e cultural. 

  Para que um estudante aproveite esse momento ao máximo, faz-se necessário o apoio da Rafas 
Operator College Student Travel que irá te oferecer informação, comodidade e segurança em todas as etapas 
dessa nova jornada. 

 Para que isso aconteça, o que oferecemos realmente faz a diferença.

 Having an international experience is an excellent opportunity for those who seek
personal, cultural and professional growth. For everyone to enjoy great moments to the maximum, Rafas University Exchange Operator 
o�ers information, comfort, safety and the necessary support in all stages of this journey.

 To make it happen, What we o�er really makes the di�erence.

Alguma vez você
já pensou em
estudar na Europa?
Have you ever thought about studying
or even working outside Brazil?

imagine
 o sublime



imagine
 o sublime



imagine algo
surpreendente



 A Rafas Operator College Student Travel, empresa com vasta experiência internacional, vem direcionando a sua 
energia para o ensino transcultural, ao oferecer uma oportunidade de intercâmbio diferenciado, com centros 
acadêmicos e linguísticos de excelência, com maior ênfase na Inglaterra. 

  Operadora de intercâmbio que nasceu da empresa Rafas Tour, operadora e agência de turismo com mais de 25 
anos de experiência no turismo religioso (www.rafastour.com.br). Somos focados no estudo da língua inglesa, 
prioritariamente, com protocolos internacionais com as melhores escolas/universidades europeias, norte-americanas 
e canadenses.

 Nosso atendimento é sempre personalizado e concede aos jovens estudantes uma rotina internacional, com 
muita segurança, muito aprendizado e também diversão!

 Rafas Operator College Student Travel, a company with a wide international experience, and it has been directing its energy to cross-cultural teaching, 

o�ering a unique exchange opportunity with academic and linguistic centers of excellence, with greater emphasis in England.

 We are an Exchange Operator born of the company Rafas Tour, agency with more than 25 years of experience in religious tourism 

(www.rafastour.com.br). We are focused on the study of the English language, mainly with international protocols with the best European / North American and 

Canadian schools / universities.

 Our service, which is always personalized, gives young students an international routine, with great security, a lot of learning and also fun!

QUEM
SOMOS Who

we are



 Nossa missão é oferecer aos estudantes brasileiros as 
melhores oportunidades de desenvolvimento 
acadêmico/profissional, investindo em educação visando 
transformar a mentalidade sócio-econômica brasileira.

  Nossa visão é ser reconhecida como a operadora de 
intercâmbio que mais investe na educação das pessoas, 
oportunizando aos nossos alunos uma formação educacional 
e profissional, por meio da cooperação com as melhores 
universidades do mundo.

 Our mission is to o�er Brazilian students the best 
opportunities for academic and professional development 
through the investment in education, aiming to transform the 
Brazilian socio-economic mentality. 

 Our vision for the future is to be recognized as the 
exchange operator that most invests in education of the people, 
o�ering the students an educational and professional training 
through cooperation with the best universities in the world.

NOSSOS
IDEAIS Our

Ideals



Meritocracia: As pessoas se desenvolvem na 
velocidade de seu esforço, dedicação e talento.

Meritocracy: People develop at the speed of their 

e�ort, dedication and talent.

Simplicity: Working in an open and transparent 

environment, where the things are done in a simple and 

agile way.

Obstination for student's happiness:

To provide the best life experiences for our students.

People: The biggest investment someone can do will 

always be for the perfection of the human being.

Obstinação pela felicidade do estudante: 
Proporcionar as melhores experiências de vida 
para nossos alunos.

Simplicidade: Trabalhar em um ambiente aberto 
e transparente, local onde as coisas são feitas de 
forma simples e ágil.

Pessoas: Maior investimento que se pode fazer 
será sempre para o aperfeiçoamento do ser 
humano.

NOSSOS
VALORES
OUR VALUES

imagine
a educação



  A Rafas College em parceria com Colégios oferece oportunidade de ensino internacional que coopere com a 
formação transcultural de seus alunos por meio de uma proposta pedagógica de extensão. Nossa proposta 
pedagógica consiste em 3 pilares:

1. Imersão na Língua Inglesa
 Curso de imersão através da abordagem comunicativa. Trata-se do uso do idioma orientado em uma instituição 
internacional renomada com professores nativos, prática da língua de forma franca e livre nas diversas atividades 
lúdicas, passeios culturais e nas aulas de campo.

2.Roteiro Cultural
  O programa contempla visitas a museus, parques, city tour, bem como imersão na cultura local.

3.Desenvolvimento Humano
  O intercâmbio oportuniza aos alunos vivenciarem situações de crescimento pessoal, ao desenvolverem o 
protagonismo e a maturidade.

O QUE
FAZEMOS?



 Rafas College in partnership with Colleges o�ers an opportunity for an international education that cooperates with the cross-cultural 
formation of its students through an extension pedagogical proposal. Our pedagogical proposal consists of three pillars:

1. Immersion in English Language
 Immersion course through the communicative approach, using the language in an oriented way at renowned international institutions 
with native speakers teachers, and using the language in a free and frank way in a wide range of ludic activities, cultural tours and outdoor classes.

2. Cultural Roadmap
 The program includes visits to museums, parks, city tours, as well as immersion in the local culture.

3. Human Development
 The Exchange Program allows students to experience situations for their own personal growth, developing protagonism and maturity.

WHAT
WE DO?

imagine algo
sensacional



imagine a
felicidade



  Os programas estão divididos em Ensino Teórico, Atividades Práticas e Roteiro Cultural. Trata-se de uma 
imersão na língua inglesa que ocorrerá dentro de escolas credenciadas pelo British Council em um contexto cotidiano 
de aprendizagem. 

  O ensino do idioma em ambiente internacional acontece para:
1. Rafas Kids (idade 8 - 11 anos)
2. Rafas Teens (idade 10 – 17 anos)
3. Rafas Master (17 anos +)

  The programs are divided into Teaching Theory, Practical Activities and Cultural Roadmap . This is an immersion in the English language that will take place within 

schools accredited by the British Council in an everyday context of learning.

 The english language teaching an international environment is o�ered to:
1. Rafas Kids (age 8 - 11 years)

2. Rafas Teens (age 10 - 17 years)

3. Rafas Master (17 years +)

PROGRAMA
INTERNACIONAL International

Program



 O programa Rafas Kids contará com professores totalmente qualificados que garantam um alto padrão de 
educação, em um ambiente lúdico e divertido.

 As crianças são acompanhadas por assistentes que contribuirão para suas atividades em inglês. Esses profissionais 
também acompanham as crianças nos horários das refeições para garantir escolhas alimentares saudáveis, na certeza de 
que elas estão se alimentando bem, além de trabalharem nas atividades de rotina, ajudando na lavanderia e nas tarefas 
práticas, bem como supervisionam a rotina de dormir. 
 Assim, pode-se garantir que as crianças aumentarão sua autoconfiança em um ambiente seguro e confortável em 
todos os momentos.

 The Rafas Kids program will have fully qualified teachers who guarantee a high standard of education in a playful and fun environment.

 The children are accompanied by assistants who will contribute to their activities in English. These professionals also accompany children at mealtimes to ensure healthy food choices, to make sure 

they are eating well, to work in routine activities, to help with laundry and practical tasks, and to oversee the sleeping routine.

 Thus, it can be ensured that children will develop their self-confidence in a safe and comfortable environment at all times.

Learning and Fun
Age group 8 to 11



  O programa Rafas Teens ofertará aos seus alunos uma ampla experiência na aquisição da língua ao inovar com 
uma proposta totalmente singular. Nosso objetivo maior é proporcionar um aprendizado significativo, disponibilizando 
uma grande variedade de ambientes de aprendizagem, para que assim o aluno possa se descobrir, interagir com outros e 
desenvolver ao máximo todas as suas habilidades. 

  Por espelhar-se na metodologia europeia para ensino da segunda língua, todo o conteúdo do material didático 
tem como base as diretrizes do Ensino Integrado de Conteúdos e Língua, o CLIL (Content and Language Integrated 
Learning), ao elaborar projetos que ultrapassam a sala de aula.

  The Rafas Teens program will o�er its students an extensive experience in language acquisition by innovating with a totally unique proposal. Our ultimate goal is to provide meaningful learning by 

providing a wide range of learning environments so that the student can discover, interact with others and develop to the fullest his or her abilities.

  By reflecting on the European methodology for teaching english as a second language, the content of the teaching material is based on the Content and Language Integrated Learning (CLIL) guidelines. 

By elaborating projects that go beyond the classroom. 

English plus Sports or Excursion,
Fun and Academic Challenges
Age group 10 to 17

imagine a
tranquilidade



  Fazer um programa de High School no exterior é uma experiência única, desenvolve potenciais, acrescenta uma 
vivência cultural e formação para toda a vida.

  Programas com duração de um semestre, um ano letivo ou durante todo o Ensino Médio, para alunos que 
desejam ter a experiência de estudar no exterior dentro de um ambiente escolar seguro.

 Os estudantes não assistem apenas às aulas de Língua Inglesa, mas também são inseridos na rotina normal da 
escola. Dessa forma, a troca de experiências com alunos do mundo inteiro é ainda mais intensa.

  Taking a high school program abroad is a unique experience, develops potential, adds a cultural experience and lifelong training.

  Programs lasting one semester, one academic year or throughout the three years of high school. Are indicated who wish to have the experience of studying abroad in a safe school environment.

  Students do not only attend English language classes, but are also included in the school routine. In this way, the exchange of experiences with students around the world is even more intense.

High School Programs

imagine algo
incrível



  Imagine você viajando para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, passando algumas semanas aprendendo 
inglês, além de aprender técnicas de futebol na sede de um famoso clube.  Venha logo participar do Rafas Soccer Camp!

 O Soccer Camp Program tem uma duração de duas ou três semanas e é o ambiente perfeito para aqueles que 
gostam de treinar futebol e conhecer pessoas do mundo inteiro. São treinos semanais com treinadores do próprio time. 
O programa obedece um cronograma de aulas de idioma, atividades, passeios e excursões.

  Nosso objetivo é proporcionar um serviço personalizado de intercâmbio de futebol durante suas férias. 
Desenvolva suas habilidades com equipes de futebol de renome mundial e programa de treinamento, além de aprender 
técnicas e métodos de treinamento com treinadores de futebol. Uma experiência esportiva inesquecível para meninos de 
10 a 17 anos.

  Imagine you are traveling to the United States or England, spending a few weeks learning English, and also learning football techniques at the headquarters of a famous club. Come and join Rafas Soccer Camp!

  The Soccer Camp program lasts two or three weeks and is the perfect environment for those who like to train soccer and meet people from all over the world. The students have weekly trainings with coaches 

of the team itself. The program follows a schedule of language lessons, activities, tours and excursions.

  We aim to provide a friendly, personal service throughout your soccer camps holiday. Develop your soccer skills with world famous Soccer Teams and coaching programmes, also gain an insight into the 

techniques and training methods of Soccer Coaches. An unforgettable soccer camp experience for boys 10 to 17 years old.

Soccer Camp

  Imagine você viajando para Europa, passando algumas semanas aprendendo inglês/francês, além de 
aprender moda europeia na cidade da moda, Paris.  Venha logo participar do Rafas Fashion Design!
  
 Os cursos de idiomas combinados com atividades são perfeitos para se aprender moda e idioma, 
enquanto ainda se diverte.

  Imagine you are traveling to Europe, spending a few weeks learning English / French. European fashion in the fashionable city of Paris. Come and join Rafas Fashion Design!

    Language courses combined with a wide range activities are perfect for learning fashion and language while still having fun.

Fashion Design Inglês/Francês + Moda

Inglês + Futebol



  We o�er individual programs, with multiple destinations, perfect for each student, focusing on the practice of the language and on cross-cultural experiences, both professional and volunteer work.

  Oferecemos programas individuais, com múltiplos destinos, aperfeiçoado para cada estudante, ao focar na prática 
do idioma e nas experiências transculturais, tanto profissionais quanto trabalho voluntário.

 O curso de inglês para Administração e Negócios da Rafas College é um curso de inglês convencional, mas com 
o diferencial de possuir uma abordagem para negócios desde o nível básico até o avançado. Considerado ideal para 
estudantes e profissionais de administração, finanças, marketing, RH – e áreas afins, o curso contempla situações 
pertinentes ao mundo corporativo e traz a mesma dinâmica exigida no mercado.

  The English for Business and Administration course at Rafas College is a conventional English course, but with the di�erential of having a business approach from the basic to the advanced level. Considered 

ideal for students and professionals in administration, finance, marketing, HR - and related areas, the course contemplates situations  related to the corporate world and brings the same dynamics required in the market.

General English
in Action: Age 17+

International Life

Business English



  Medical English é um curso de inglês convencional com ênfase em medicina. Esse curso de inglês é voltado para 
médicos, enfermeiros, estudantes de medicina, enfermagem, farmácia e outras áreas da saúde.  Os profissionais da área 
médica precisam ter acesso a literaturas estrangeiras e cursos em inglês, ou mesmo a especializações no exterior. Para 
quem não teve a oportunidade de estudar o idioma, a Rafas College criou um curso completo para que seus alunos 

 Medical English is a conventional English course with an emphasis on medicine. This English course is aimed at physicians, nurses, medical students, nursing, pharmacy and other areas of health. Medical 

professionals need access to foreign literatures and courses in English, or even to specializations abroad. For those who did not have the opportunity to study the language, Rafas College has created a complete course for 

its students to compete on equal terms with the best opportunities in the market.

  O volume de capital estrangeiro investido no Brasil tem crescido exponencialmente nos últimos anos e esses 
investidores precisam de profissionais que entendam as leis locais. Pensando nos potenciais clientes de advocacia do 
Brasil, a Rafas College criou a “Law Academy”
  Trata-se de um curso de inglês produzido para atender profissionais da área jurídica e por isso contém situações 
referentes a esse segmento em todos seus exercícios – desde o nível básico até o avançado. Ideal não só para 
profissionais, mas também para estudantes de direito, o curso foi elaborado com o propósito de proporcionar aos alunos 

  The volume of foreign capital invested in Brazil has grown exponentially in recent years and these investors need professionals who understand local laws. Thinking of potential lawyers in Brazil, Rafas College 

created the "Law Academy"

    This is an English course designed to assist legal professionals and therefore contains situations related to this segment in all its exercises - from the basic level to the advanced level. Ideal not only for professionals 

but also for law students, the course is designed to provide students with su�cient knowledge of the English language so that they can express themselves professionally or in a personal setting.

Medical English

Legal English



Por que escolher
a Rafas College
para seu
intercâmbio?

imagine você
na Europa



Componente Cultural:

1. Visita a museus

2. História da Europa

3. Learning and Fun 

4. Contato com novas culturas

5. Estabelecer networking 

6. Preparar-se para futuras experiências acadêmicas/profissionais

Componente de Segurança:

1. Equipe de monitores experientes

2. Acompanhamento de professores da escola

3. Hospedagem na escolar européia em sistema Boarding School

4. Translado em ônibus fretado

5. Número reduzido de alunos para cada monitor

6. Enfermaria 24 horas durante o período na escola

7. Seguro Saúde completo

Componente Pedagógico:

1. O curso e o material seguem o Common European Framework

2. Ofertamos + - 60 horas de imersão na língua inglesa (indoor)

3. Oferecemos +20 horas de interações externas

4. Professores nativos de nível superior

5. Teste de nivelamento entre os alunos

6. Instituições credenciadas pelo British Council

7. Convivência com alunos estrangeiros de diferentes nacionalidades

8. Colégios com dormitórios e refeitórios

9. Passeios culturais e lúdicos

10. Instalações incomparáveis no Reino Unido



ESCOLAS
CONVENIADAS

Ardingly
College

Wycli�e
College

Bradfield
College

Cheltenham
Ladies
College

King´s
College
London

Corpus
Christi
College

Gormanston
Park

New Hall
School

Oxford
Brookes
University



Se você tiver alguma dúvida sobre as opções de curso e acomodações, entre em 

contato com nossa equipe de consultores pelo e-mail contato@rafascollege.com.br.

THE BEST
EDUCATION
EXPERIENCE YOU
WILL EVER GET
IS TRAVELING



AV. DOM LUÍS,  300, SAL A 1220 E ANEXO

ALDEOTA / FORTALEZA /  CEARÁ /  BRASIL

R.  MANUEL TEIXEIRA GOMES, 5.  TERRAÇO DA PONTE

SACAVÉM / CONCELHO LOURDES /  PORTUGAL

BRASIL:  +55 85 3458.1974

contato@rafascollege.com.br

WWW.RAFASCOLLEGE.COM.BR


