




Cursos para iniciantes e níveis básicos*
Cursos intensivos e superintensivos** ( = 01 ou 02 semestres em 02 a 04 semanas)
Preços promocionais (+ material didático!!!) para matrículas até 15/06/2019
Instituição reconhecida pelo Governo alemão com certificados oficiais
(para vistos de Au pair, permanência, trabalho, intercâmbios acadêmicos, etc.)
Períodos
Horários
Manhã
08:30 às 13:00 h

01 a 13/07/2019
(2ª a sábado)
Cursos superintensivos

03 a 31/07/2019
(2ª a 5ª)
Cursos intensivos

A 1.1 iniciantes

Tarde
14:30 às 17:45 h
Noite
18:30 às 21:45 h

(+)

17/07 a 30/07/2019
(2ª a sábado)
Cursos superintensivos
A 1.2
A 1.1 iniciantes

A 1.2
A 2.2
A 1.1 iniciantes
A 2.1

* mínimo de 08 pessoas para formação de uma turma, ** não haverá aulas nos dias 15 e 16/07/2019

Preços promocionais (+ material didático para
iniciantes) para matrículas até 15/06/2019

Preços regulares após 15/06/2019

A1.1 (iniciantes)

A1.1 (iniciantes)

Matrícula: R$ 295,00 (à vista)
+ 01 x R$ 855,00 (30/07/2019) ou
+ 02 x R$ 450,00 (30/07 e 30/08/2019) ou
+ 03 x R$ 335,00 (30/07, 30/08 e 30/09/2019)

Matrícula: R$ 310,00 (à vista)
+ 01 x R$ 897,00 (30/07/2019) ou
+ 02 x R$ 472,00 (30/07 e 30/08/2019) ou
+ 03 x R$ 350,00 (30/07, 30/08 e 30/09/2019)

(Desconto de 20% no A1.2 em julho após concluir o A1.1)**

(Desconto de 20% no A1.2 em julho após concluir o A1.1)

A1.2, A2.1, A2.2

A1.2, A2.1, A2.2

Matrícula: R$ 299,00 (à vista)
+ 01 x R$ 935,00 (30/07/2019) ou
+ 02 x R$ 490,00 (30/07 e 30/08/2019) ou
+ 03 x R$ 345,00 (30/07, 30/08 e 30/09/2019)***

Matrícula: R$ 325,00 (à vista)
+ 01 x R$ 980,00 (30/07/2019) ou
+ 02 x R$ 515,00 (30/07 e 30/08/2019) ou
+ 03 x R$ 365,00 (30/07, 30/08 e 30/09/2019)

* Preços promocionais + inclusão do material didático exclusivamente para pagamento da taxa de matrícula com cheques
pré-datado ou à vista; desconto adicional de 5% no pagamento do total de cada curso à vista ou com cheque pré-datado para 30/06/2019. ** cursando A1.1
(superintensivo) + A1.2 (superintensivo) o material do A1.1 está incluído e no curso A1.2 haverá desconto de 20% do preço promocional. *** formas de
pagamento à vista, com cheque pré-datado ou boleto bancário.

Mais informações sobre cursos, certificados e intercâmbio: christoph@ccba.org.br
Centro Cultural Brasil – Alemanha, Rua do Sossego, 364 – Boa Vista, Recife - PE Fone: (81)3421.2173, www.ccba.org.br

