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ALEMÃO com o CCBA 

Cursos (super)intensivos em julho 2022!!! 
 

Para iniciantes e níveis básicos (A1.1 e A1.2) 
 

Condições promocionais com preços reduzidos e material didático – até 25/06/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ Estude com uma instituição de confiança: O CCBA – Centro Cultural Brasil – Alemanha tem apoio 

do Governo Alemão e é certificado pelo Goethe Institut e TestDaF – Institut como ¨Prüfungszentrum¨ 

e ¨Testzentrum¨ e existe há mais de 30 anos no Recife; 

➢ Cursos de todos os níveis (A1 a C1) e provas oficiais  exigidos para vistos de estudo, trabalho ou 

permanência na Alemanha: Start Deutsch 1 e 2, OnSET Deutsch (A2 a C1), Goethe Zertifikate B1 e 

B2 e TestDaF; 

➢ Cursos online com padrão presencial, com carga horária e material didático dos cursos regulares. 

Ambiente virtual do Zoom com presença de professor/a e colegas permanente para conversar e 

interagir ativamente e desenvolver assim a fluência na língua; 

➢ Cursos rápidos intensivos ou superintensivos em julho 2022 com aulas todos os dias de 2ª a 5ª 

ou 2ª a 6ª feiras permitindo cursar 01 ou 02 módulos/semestres em 01 mês, tendo desconto especial 

no cursos A1.1 + A1.2 superintensivos; 

➢ Condições promocionais preços reduzidos e com inclusão do material didático. 

➢ Orientação personalizada quanto a nivelamento, provas e programas de intercâmbio na Alemanha.  

ALEMÃO 

AVANÇADO 

Nível C 

Uso competente do idioma: 

cursos C1.1, C1.2, C1.3 

 

Novas turmas em agosto 

2022 

 

ALEMÃO 

INTERMEDIÁRIO 

Nível B 

Uso autônomo do idioma: 

cursos B1.1, B 1.2, B2.1, B2.2 

e B2.3 

Novas turmas em agosto 

2022 

ALEMÃO  

BÁSICO 

Nível A 

Uso elementar do idioma: 

cursos A1.1 (iniciantes), 

A1.2, A2.1 e A2.2 

Em julho 2022 

 

http://www.ccba.org.br/
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ALEMÃO BÁSICO  

 Nível A 1  - Uso elementar do idioma (cursos A1.1/iniciantes e A1.2) 

COMPETÊNCIAS: Entender e conseguir usar expressões cotidianas e conhecidas assim como frases bem 

simples, que satisfazem necessidades concretas. Conseguir apresentar a si mesmo e outras pessoas, 

assim como fazer perguntas pessoais como, por exemplo, onde moram, que pessoas conhecem ou que 

objetos possuem, e conseguir responder a perguntas deste tipo. Conseguir se comunicar de forma simples, 

quando o interlocutor fala devagar, com clareza e está disposto a ajudar. 

 

 

Cursos Modalidade 
Período 

dias e horários 

Condiçoes promocionais até 25/06/2022 

(preços reduzidos e inclusão do material) 

    A1.1* 
online 

superintensivo 

   04/07 a 19/07/2022 

2ª a 6ª 

08:30 - 13:00 h 

 
Matricula: R$ 255,00 (à vista) 
+ 01 x R$ 1.150,00(30/07/2022) ou 
+ 03 x R$ 399,00(30/07,08 e 30/09/2022) ou 
 

Parcela única: R$ 1.330,00 (à vista)** 
 

 A1.2 
online 

superintensivo 

20/07 a 04/08/2022 

2ª a 6ª 

08:30 - 13:00 h 

 
Matricula: R$ 255,00 (à vista) 
+ 01 x R$ 1.150,00(30/07/2022) ou 
+ 03 x R$ 399,00(30/07,08 e 30/09/2022) ou 
 

Parcela única: R$ 1.330,00 (à vista) 
 

A1.1 

+ 

A1.2 

 

online 

superintensivo 

04/07 a 04/08/2022 

2ª a 6ª 

08:30 - 13:00 h 

Matrícula: R$ 485,00 (à vista) 
+ 01 x R$ 2.070,00 (30/07/2022) ou 
+ 04 x R$ 535,00 00(30/07,08, 09 e 30/10//2022) ou 
 

Parcela única: R$ 2.390,00 (à vista) 
 

A1.1 
presencial 

intensivo 

05 a 28/07/2022 

2ª a 5ª 

14:30 – 17:45 h 

 
Matricula: R$ 255,00 (à vista) 
+ 01 x R$ 1.150,00(30/07/2022) ou 
+ 03 x R$ 399,00(30/07,08 e 30/09/2022) ou 
 

Parcela única: R$ 1.330,00 (à vista) 
  

RESERVE A SUA VAGA 

http://www.ccba.org.br/
https://bit.ly/36P2iyh
https://bit.ly/36P2iyh
http://www.ccba.org.br/noticias/noticia/id/726/ano/2022/mes/5/aprender-alemao-(super-intensivo-em-julho.html
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Cursos Modalidade 
Período 

dias e horários 

Condiçoes promocionais até 25/06/2022 

(preços reduzidos e inclusão do material) 

A1.1 
online 

intensivo 

05 a 28/07/2022 

2ª a 5ª 

18:30 – 21:45 h 

 
Matricula: R$ 255,00 (à vista) 
+ 01 x R$ 1.150,00(30/07/2022) ou 
+ 03 x R$ 399,00(30/07,08 e 30/09/2022) ou 
 

Parcela única: R$ 1.330,00 (à vista) 

  

A1.2 
online 

intensivo 

05 a 28/07/2022 

2ª a 5ª 

18:30 – 21:45 h 

 
Matricula: R$ 255,00 (à vista) 
+ 01 x R$ 1.150,00(30/07/2022) ou 
+ 03 x R$ 399,00(30/07,08 e 30/09/2022) ou 
 

Parcela única: R$ 1.330,00 (à vista) 
  

 

 

 
 
 
 

RESERVE A SUA VAGA 

http://www.ccba.org.br/
https://bit.ly/36P2iyh
http://www.ccba.org.br/noticias/noticia/id/726/ano/2022/mes/5/aprender-alemao-(super-intensivo-em-julho.html
https://bit.ly/36P2iyh
https://bit.ly/36P2iyh

