
A palavra ‘intercâmbio’ caiu nas graças do povo nas úl-
timas décadas e todo mundo quer saber o que é e como 
funciona. Por este motivo, hoje resolvi falar um pouqui-
nho sobre ele.

O que é?

Intercâmbio, pra quem não sabe, é a troca de conhe-
cimento entre viajantes e estudantes de culturas dife-
rentes. Basicamente isso. Acontece que existem varias 
modalidades, que permitem que pessoas de varias ida-
des e condições diferentes possam ter essa experiência. 
Vamos descobrir...

Quais são os tipos de intercâmbio?
As formas de intercâmbio mais conhecidas são para fa-
zer curso de idioma, high school ou AuPair. Essas três 
são facilmente encontradas no mercado, mas as agen-
cias especializadas podem te oferecer opções diferentes 
como Work&Study, Volunteer ou até pra passar uma 
temporada em cruzeiros e navios.
Ia detalhar um por um pra vocês, mas encontrei um link 
onde eles explicam direitinho todos os tipos de inter-
cambio. Como eu defendo que na internet a gente soma, 
pra que repetir todo o conteúdo, não é? Então clique 
aqui e confira a lista completa dos tipos de intercâmbio.
Lembrando que pra cada tipo de intercâmbio existe um 
perfil de pessoa. Por exemplo, se você é estudante e só 
quer aproveitar o mês de férias, aproveite pra fazer um 
curso de idioma de 4 semanas (tenho certeza que seus 
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Se você pensa em fazer intercâmbio, confira o nosso passo a passo para embarcar nessa experiência!

pais vão até curtir mais a ideia!). Agora, se você está de 
bobeira, terminou o ensino médio/faculdade e quer ter 
uma experiência no exterior e ainda ganhar com isso, se 
aventure a ir trabalhar por um período. Mesmo que você 
não ganhe tão bem, é muito válido!

Por onde eu começo?
O primeiro passo é ficar antenado. Pesquise bastante, 
converse com pessoas que já fizeram intercâmbio, en-
tre em contato com as empresas, se aconselhe antes de 
qualquer decisão. Descubra sobre a cultura, clima e cos-
tumes do país-destino, mas não se feche para sugestões, 
existem muitos lugares bacanas que fogem do comum.

Onde encontrar?
São muitas as agências e empresas que promovem es-
ses programas. Por esse motivo, antes de escolher a sua, 
pesquise e converse com clientes para descobrir as van-
tagens e desvantagens de cada uma. Pra facilitar ainda 
mais, trago algumas indicações: Central de Intercâmbio 
(CI), Education First (EF), Student Travel Bureau (STB).

Na hora de viajar, leve 
na bagagem de mão:

Passaporte
Documento de identidade
Reserva de hotel
Passagens áereas (ida e volta)
Bilhetes de espetáculos
Muda de roupa (por prevenção)
Kit de remédios
Lanchinho (sempre bom)

>> Não esqueça de identificar suas malas!

Para refletir 

Já diria Amyr Klink “Um homem precisa viajar. Por 
sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros 
ou TV”. É sobre isso que você deve estar atento na hora 
de decidir fazer uma viagem longa para um lugar desco-
nhecido. Muitas vezes achamos que o desejo de se virar 
sozinho é sinal de que estamos prontos para encarar o 
mundo, quando na verdade não passa de uma fase de 
dúvidas e conflitos pessoais. É importante saber a moti-
vação das nossas decisões para que, no final, o arrepen-
dimento não seja o saldo. Mas se você tem convicção e 
está ciente das dificuldades e dos ganhos, se realmente 
acredita que é o melhor pra você, tem todo o meu apoio.
Viajar é a única coisa que você compra e te deixa mais rico.

Se você quer saber mais sobre viagens ou quer contar sua experiência, me faça uma visita!

http://annabeatrip.wordpress.com
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