
 
 

Alemão intensivo (online) 
ou aos sábados (presencial) 

 

para iniciantes e vários níveis nas férias de julho 2021 
 
Paralelamente aos Cursos Intensivos de Alemão online o CCBA está retomando sucessivamente o 

ensino presencial através de Cursos Presenciais de Alemão nos quatro sábados em julho. 

Informamos ainda que a partir deste segundo semestre serão oferecidos novamente as provas 

oficiais de Alemão: Start Deutsch 1, OnSET-Deutsch, Goethe Zertifikat B1, Goethe Zertifikat B2 e 

TestDaF, exigidos para estudar, trabalhar ou viver na Alemanha.  
 

 Cursos de Alemão online 
 Para iniciantes (A1.1) e mais níveis básicos; 

 Com padrão presencial: carga horária e conteúdo igual aos cursos regulares de um 

semestre; 

 Conversação e interação com professores/as e colegas para desenvolver uma boa 

fluência; 

 Condições promocionais (preços reduzidos e inclusão do material didático) até 

10/07/2021. 
 

 Cursos presenciais de Alemão (aos sábados) 
 A1 Conversação e Revisão (+ preparação para a prova oficial de Start Deutsch 1);  

 B1: Konversation &  Wiederholung  e  B2: Konversation & Wiederholung;   

 Vagas limitadas: 08 vagas por turma;  

 Condições promocionais (preços reduzidos e material didático gratuito) até 10/07/2021. 

O CCBA - Cultural Brasil – Alemanha existe há mais de 30 anos no Recife contando com apoio 

oficial do Governo Alemão. Pelo Goethe Institut o CCBA é reconhecido oficialmente como 

¨Prüfungszentrum¨ e pelo TestDaF-Institut como ¨Testzentrum¨ o que permite ao CCBA a realização 

de provas oficiais de todos os níveis.  
 

Cursos online  Dias Horários Período 
A1.1 iniciantes (superintensivo) 2ª a 6a 14:30 às 18:00 h 12/07 a 02/08/2021    

A1.1 iniciantes  2ª a 5ª  18:30 às 21:45 h 07 a 30/07/2021 

A2.1  2ª a 5ª  18:30 às 21:45 h 12/07 a 04/08/2021 

A2.2  2ª a 5ª  18:30 às 21:45 h 12/07 a 04/08/2021 
 

Alemão para Direito e Ciências Sociais: 
Leitura de Textos & Debates  

(exige conhecimentos de alemão do nível B1) 
 

5ª  19:30 às 21:30 h 
08, 15, 22 e 
29/07/2021 

Cursos presenciais Dias Horários Período 
A 1 Conversação e Revisão  
      (+ prep. p/ Start Deutsch 1) 

sábado 11:00 às 13:00 h 
10, 17, 24 e 
31/07/2021 

B1: Konversation & Wiederholung sábados 13:30 às 15:30 h 
10, 17, 24 e 
31/07/2021 

B2: Konversation & Wiederholung sábados 16:00 às 18:00 h 
10, 17, 24 e 
31/07/2021 

 

O curso A1 Conversação e Revisão destina-se a pessoas que já cursaram os níveis A1.1 e A1.2 ou dispõem de 

conhecimentos fundamentais de alemão equivalentes. Nas aulas presenciais será priorizada a conversação e revisão de 
estruturas gramaticais. Durante a semana os participantes recebem ainda exercícios e tarefas para treinar a escrita. Assim o 
curso também serve para pessoas que precisam fazer a prova oficial Start Deutsch 1 do Goethe Institut. A aplicação dessa 
prova será retomada pelo CCBA a partir de agosto com datas mensais.  

Os cursos B1: Konversation & Wiederholung e B2: Konversation & Wiederholung são voltados para pessoas 

que já dispõem de conhecimentos de alemão dos níveis B1 e B2 mas que procuram um curso presencial curto que desenvolve a 
fluência e possibilita uma revisão de estruturas e vocabulário básicos dos respectivos níveis. 
 

> Solicite aqui a ficha de inscrição para o seu curso de alemão!!! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjsdYFjjzJfGCuzAo5fFbgniNoqHhTpxtKqWkAKRPoNltV3g/viewform?usp=sf_link


 
 

Alemão intensivo (online) 
ou aos sábados (presencial) 

 

para iniciantes e vários níveis nas férias de julho 2021 
 

Preços e formas de pagamento  
 

 

Cursos 

online 

   

 Preços promocionais  
  até 10/07/2021 (com material didático!!!)  

   

 Preços regulares  
  após 10/07/2021 

 

A1.1 para 

  Iniciantes 

 

A2.1 

A2.2 

 

 

Matrícula: R$ 255,00(à vista)*** 

+ 01 x R$ 1.150,00(30/08/2021) ou 

+ 03 x R$ 399,00(30/07,30/08 e 30/09/2021) 
 

  Pagamento à vista: R$ 1.330,00 
      incluindo taxa de matrícula 

 

  Matrícula: R$ 299,00 (à vista) 

  + 01 x R$ 1.395,00 (30/08/2021)  

  ou  

  + 03 x R$ 475,00  

     (30/07, 30/08 e 30/09/2021) 
 

  
  Alemão para 
  Direito e Ciências  

  Sociais 

 

 

Matrícula: R$ 75,00(à vista)  

+ 02 x R$ 169,00 (30/07 e 30/08/2021) 
 

  Pagamento à vista: R$ 390,00 
    incluindo taxa de matrícula 
 

Matrícula: R$ 95,00(à vista)  

+ 02 x R$ 189,00  

   (30/07 e 30/08/2021) 
 

 

 Cursos 
presenciais 

   Preços promocionais  
  até 10/07/2021 (com material didático!!!) 

 Preços regulares  
  após 10/07/2021 

  A 1 Conversação  
  e Revisão  

(+ preparação para 

prova Start Deutsch 

1) 

Matrícula: R$ 65,00(à vista)  

+ 02 x R$ 149,00 (30/07 e 30/08/2021) 
 

  Pagamento à vista: R$ 350,00 
     incluindo taxa de matrícula 

Matrícula: R$ 75,00(à vista)  

+ 02 x R$ 169,00  

   (30/07 e 30/08/2021 

  B1 Konversation  

  & Wiederholung 

 

 

Matrícula: R$ 75,00(à vista)  

+ 02 x R$ 169,00 (30/07 e 30/08/2021) 
 

  Pagamento à vista: R$ 390,00 
    incluindo taxa de matrícula      

Matrícula: R$ 95,00(à vista)  

+ 02 x R$ 189,00  

   (30/07 e 30/08/2021) 

 

  B2 Konversation  

  & Wiederholung 

 

 

Matrícula: R$ 75,00(à vista)  

+ 02 x R$ 169,00 (30/07 e 30/08/2021) 
 

  Pagamento à vista: R$ 390,00 
    incluindo taxa de matrícula      

Matrícula: R$ 95,00(à vista)  

+ 02 x R$ 189,00  

   (30/07 e 30/08/2021) 

 

 
 

Observações: 
 Os níveis dos cursos correspondem ao Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas; 

 Os cursos online têm entre 06 e 12 pessoas e os cursos presenciais entre 06 e 08 pessoas;  

 pagamento da taxa de matrícula é feito mediante transferência bancária e envio do comprovante, as demais 

parcelas serão pagas com boletos bancários. 

 Mais informações sobre os cursos, provas e possiblidades de nivelamento: 

Christoph Ostendorf (christoph[a]ccba.org.br) 

 
 

CCBA – Centro Cultural Brasil – Alemanha 
Rua do Sossego, 364 - Boa Vista - 50.050-080 Recife PE / Fone: 081-34212173 / www.ccba.org.br  

mailto:christoph@ccba.org.br

