
 
 
 
 

Aprender com uma instituição credenciada faz toda a diferença! 
Matriculas abertas para o 2º semestre de 2021 (09/08 a 20/12) com condições promocionais! 

 

 
 

 

 

 

Durante o 2º semestre de 2021 o CCBA – Centro Cultural Brasil – Alemanha no Recife está 

realizando a maior parte das suas turmas ainda na modalidade online (com padrão presencial!). 

Teremos já algumas turmas e atividades presenciais esperando que a situação do país melhore. 

Para o próximo ano está previsto uma programação de cursos de alemão no CCBA que permite ao público 

externo e local a escolha entre cursos online ou presenciais para cada nível.   
 

Neste 2º semestre de 2021 o CCBA oferece:  
 

 Cursos online com carga horária e material didático idênticos aos cursos presenciais regulares; 
 Conversação e desenvolvimento da fluência na língua alemã com professores do CCBA e colegas; 
 Realização das provas oficiais para Certificados internacionais do Goethe Institut A1, B1, B2 e TestDaF; 
 Reabertura da biblioteca no dia 14/08/2021; 
 Primeiros cursos presenciais para iniciantes no CCBA a partir de outubro de 2021. 
 Cursos com preços promocionais e inclusão do material didático para matrículas  até 25/09/2021   

Estude com uma instituição de confiança:  O CCBA existe há mais de 30 anos no Recife, é reconhecido pelo 

Governo Alemão e autorizado pelo Goethe Institut para aplicar as provas oficiais Start Deutsch 1, Goethe Zertifikat B1, 
B2, C1 e credenciado ainda pelo TestDaF-Institut para oferecer o OnSET Deutsch e TestDaF, exigidos para vistos de 

estudo, trabalho ou permanência na Alemanha.  
 

Cursos de Alemão no 2º  semestre 2021 (09/08 a 20/12/2021) 
 Zeit(horário)                                                           Wochentage (dias da semana) 

 Montag 
(segunda-feira) 

Dienstag 
(terça-feira) 

Mittwoch 
(quarta-feira) 

Donnerstag 
(quinta-feira) 

Freitag 
(sexta-feira) 

Samstag 
(sábado) 

  08:00 – 11:00       A1.1 iniciantes 

       A1.2  

       A2.1 

       A2.2 

        B1.1 

  11:15 – 14:15         B1.2 

       B2.1 

       B2.3 

          C1.1 

  14:30 – 17:30        (B1.2) 

  14:30 -  17:45  A2.1 semi-intensivo 
 16/08 a 06/10 (2ª e 4ª) 

 B1.1 semi-intensivo 
 10/08 a 30/09 (3ª e 5ª) 

  A2.1 semi-intensivo 
  16/08 a 06/10 (2ª e 4ª) 

 B1.1 semi-intensivo 
 10/08 a 30/09 (3ª e 5ª) 

    
 

     A2.2 semi-intensivo 
    13/10 a 13/12 (2ª e 4ª) 

        B1.2 semi-intensivo 
         05/10 a 09/12 (3ª e 
5ª) 

     A2.2 semi-
intensivo 
    13/10 a 13/12 (2ª e 4ª) 

        B1.2 semi-intensivo 
         05/10 a 09/12 (3ª e 
5ª) 

  

  Presencial (2ª e 4ª) 
 A1.1 semi-intensivo 
 Iniciantes: 26/10 a 06/12 

 A1.1 semi-intensivo 
 Iniciantes: 10/08 a 30/09 
 (3ª e 5ª) 

 Presencial (2ª e 4ª) 
 A1.1 semi-intensivo 
 Iniciantes: 26/10 a 06/12  

 A1.1 semi-intensivo 
 Iniciantes: 10/08 a 30/09 
 (3ª e 5ª) 

   

         A 1.2 semi-intensivo 
       05/10 a 09/12 (3ª e 5ª) 

        A1.2 semi-intensivo 
       05/10 a 09/12 (3ª e 5ª) 

  

 18:30 – 21:30   A2.2  A1.1 semi-intensivo 
 Iniciantes: 30/09 a 07/12 
 (3ª e 5ª / online) 

 A1.1 iniciantes                                      
                                           
  

 A1.1 semi-intensivo 
 Iniciantes: 30/09 a 07/12 
 (3ª e 5ª / online) 

  

    B2.1 A1.2                                       A2.1 C1.2   

  B2.2      
 

 Os níveis A1, A2, B1, B2 e C1 são definidos no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas;  

 Os grupos tem entre 06 e 12 participantes;  

  Mais informações sobre os cursos, nivelamentos e programas de bolsa na Alemanha: Christoph Ostendorf christoph[a]ccba.org.br     
 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-pt.pdf


 

 
 

 
Preços e formas de pagamento para os cursos do 2º semestre 2021 

 

Cursos    Preços promocionais  
   (+ material didático p/iniciantes)  até 25/09/2021  
 

  Preços regulares após 25/09/2021 

 

A1.1 iniciantes 
 

A1.1 semiintensivo 
(presencial ou online) 

 

Matrícula: R$ 285,00 (à vista)* 

+ 01 x R$ 1.350,00 (30/10/2021) ou 

+ 05 x R$ 285,00 (30/09, 10, 11, 12/2021 e 01/2022)   

 (pagamento integral à vista: R$ 1.550,00)** 

 

      

     Matrícula: R$ 325,00 (à vista) 

+ 01 x R$ 1.550,00 (30/09/2021) ou 

+ 05 x R$ 285,00 (30/09, 10, 11, 12/2021 e 01/2022)   

(pagamento integral à vista: R$ 1.780,00) 

 

Os demais níveis: 

A1.2 a C1.2  

ou 

A1.2 semiintensivo 

A2.2 semiintensivo 

B1.2 semiintensivo 

 

Matrícula: R$ 310,00 (à vista) 

+ 01 x R$ 1.450,00 (30/09/2021) ou 

+ 05 x R$ 310,00 (30/08, 09, 10, 11 e 12/2021)  

 (pagamento integral à vista: R$ 1.670,00) 

 

 

Matrícula: R$ 355,00 (à vista) 

+ 01 x R$ 1.670,00 (30/09/2021) ou 

+ 05 x R$ 355,00 (30/08, 09, 10, 11 e 12/2021) 

(pagamento integral à vista R$ 1.920,00) 

   

    
  (A1.1 , A2.1 ou B1.1 

   semi-intensivo 

 

  + A1.2 ou A2.2 ou  

  B1.2 semi-intensivo 
   (02 níveis em um semestre) 

 

   

   Cursando os dois níveis A1.1 + A1.2  ou A2.1 + A2.2 ou B1.1 + B1.2 em regime semi-intensivo    

   neste mesmo semestre haverá desconto de 20%  + inclusão dos livros (para matrículas até  

   30/09/2021) para o segundo curso semi-intensivo  (A 1.2 ou A2.2 ou B1.2) com os seguintes preços  

   promocionais:      

 

   A1.2 ou A2.2 ou B1.2 semi-intensivo: 
 

Matrícula: R$ 248,00 (à vista/até 30/09/2021) 
+ 01 x R$ 1.160,00 (30/10/2021) ou 
+ 04 x R$ 310,00 (30/09, 10, 11 e 12/2021) 
(pagamento integral à vista: R$ 1.335,00) 

      

  A1.2 ou A2.2 ou B1.2 semi-intensivo: 
  
    Matrícula: R$ 270,00 (à vista) 
    + 01 x R$ 1.275,00 (30/10/2021) ou 
    + 04 x R$ 340,00 (30/10, 11, 12/2021 e 31/01/2022)  
     (pagamento integral à vista: R$ 1.470,00) 

 

 Reserve aqui a sua vaga e receba a ficha de inscrição   MAIS 
 

 
* O pagamento da taxa de matrícula ou pagamento integral é feito através de transferência bancária, as demais parcelas serão  
   pagos através de boletos bancários enviados aos alunos pelo CCBA;  ** O pagamento integral já inclui a respectiva taxa de  
   matrícula.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Centro Cultural Brasil – Alemanha, Rua do Sossego, 364 – Boa Vista, Recife – PE  
Fone: (81) 3421.2173 (2ª a 6ª 14  às 17 horas) 
 www.ccba.org.br / christoph[a]ccba.org.br 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXrpc5CSPC1CEpprmUcFQ9KwtBc0DOBwY__1bN3rrT7yTqNA/viewform?usp=sf_link
http://www.ccba.org.br/
mailto:christoph@ccba.org.br

