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Você escolhe a modalidade e velocidade do seu curso!  
Veja os  niveis e períodos dos cursos no 2o semestre 2022

➔ Cursos preparativos para as provas oficiais do Goethe Institut e TestDaF-Institut:

Start Deutsch 1, Goethe Zertifikat B1 e B2, OnSET Deutsch e TestDaF 

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

apoio do Governo Alemão, é certificado pelo Goethe Institut e TestDaF – Institut 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 como Start Deutsch 1, OnSET, Goethe Zertifikate B1/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 ao vivo para conversar e interagir

ativamente e desenvolver assim a fluência na língua;

➔ Cursos rápidos intensivos, semi-intensivos ou superintensivos com aulas todos os dias ou

duas vezes por semana permitindo cursar 01 módulo em 01 ou 02 meses;

➔ Condições promocionais com preços reduzidos e inclusão do material didático;

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

CURSOS ESPECIAIS:  Preparação para provas oficiais, Alemão jurídico, Film und Konversation, etc. 

Uso competente do 

idioma: cursos C1.1, C1.2, 

C1.3

Uso autônomo do idioma: 

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

B2.2 e B2.3 

Uso elementar do idioma: 

cursos A1.1 (iniciantes), 

A1.2, A2.1 e A2.2

http://www.ccba.org.br/
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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 
Preços e formas de pagamento 

A1.1 
presencial 

regular 

 20/08 a 17/12/2022 

sábado 

08:00 - 11:00 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 285,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 285,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023)
ou Parcela única: R$ 1.550,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 310,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 310,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.695,00

A1.1 
presencial 

regular 

26/08 a 16/12/2022 

6ª-feira 

14:30 - 17:30 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 285,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 285,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023)
ou Parcela única: R$ 1.550,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 310,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 310,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.695,00

http://www.ccba.org.br/
https://bit.ly/3yri1gZ
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Cursos Modalidade 
Período 

dias e horários 
Preços e formas de pagamento 

A1.1 
presencial 

semi-intensivo 

30/08 a 18/10/2022 

3ª e 5ª feira 

14:30 - 17:45 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 285,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 285,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023)
ou Parcela única: R$ 1.550,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 310,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 310,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.695,00

A1.1 

+ A1.2

presencial 

semi-intensivo 

duplo 

30/08 a 20/12/2022 

3ª e 5ª feira 

14:30 - 17:45 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 499,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 499,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 2.845,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 545,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 545,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 3.130,00

A1.1 
online 

superintensivo 

07/11 a 12/12/2022

2ª a 6ª feira 

08:00 - 10:00 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 30/10/2022
taxa de matrícula: R$ 285,00 (à vista) 
+ 03 x R$ 475,00 (30/11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.550,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 30/10/2022
taxa de matrícula: R$ 310,00 (à vista) 
+ 03 x R$ 515,00 (30/11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.695,00

A1.1 
online 

semi-intensivo 

30/08 a 18/10/2022 

3ª e 5ª feira 

18:30 - 21:45 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 285,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 285,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.550,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 310,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 310,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.695,00

A1.1 

+ A1.2

online 

semi-intensivo 

duplo 

30/08 a 20/12/2022 

3ª e 5ª feira 

18:30 - 21:45 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 499,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 499,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 2.845,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 545,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 545,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 3.130,00

A1.1 
online 

superintensivo 

22/08 a 26/09/2022 

2ª a 6ª feira 

08:00 - 10:00 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 285,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 285,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.550,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 310,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 310,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.695,00

http://www.ccba.org.br/
https://bit.ly/36P2iyh
https://bit.ly/36P2iyh
https://bit.ly/3yri1gZ
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Cursos Modalidade 
Período 

dias e horários 
Preços e formas de pagamento 

 A1.1 

+ A1.2

online 

superintensivo 

duplo 

22/08 a 31/10/2022 

2ª a 6ª feira 

08:00 - 10:00 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 499,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 499,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 2.845,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 545,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 545,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 3.130,00

A1.2 
presencial 
intensivo 

15/08 a 12/09/2022* 
2, 4ª e 5ª feira 
14:15 - 18:00 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 15/08/2022
taxa de matrícula: R$ 295,00 (à vista)
+ 05 x R$ 295,00 (30/08, 09, 10, 11, 12/2022) ou
Parcela única: R$ 1.670,00 (à vista/incluí matrícula) 
Após 15/08/2022
taxa de matrícula: R$ 325,00 (à vista)
+ 05 x R$ 325,00 (30/08, 09, 10, 11, 12/2022) ou
Parcela única: R$ 1.790,00

A1.2 
presencial 

regular 

26/08 a 16/12/2022 

6ª feira 

14:30 - 17:30 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 295,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 295,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.670,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 325,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 325,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.790,00

A1.1 

+ A1.2

online 

superintensivo 

duplo 

28/09 a 06/12/2022 

2ª a 6ª feira 

08:00 - 10:00 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 499,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 499,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 2.845,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 545,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 545,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 3.130,00

A1.2 
presencial 

semi-intensivo 

25/10 a 20/12/2022 

3ª e 5ª feira 

14:30 - 17:45 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 285,00 (à vista) 
+ 04 x R$ 355,00 (30/09, 10, 11, 12/2022) ou
Parcela única: R$ 1.550,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 310,00 (à vista) 
+ 04 x R$ 355,00 (30/09, 10, 11, 12/2022) ou
Parcela única: R$ 1.695,00

A1.2 
online 

semi-intensivo 

20/10 a 20/10/2022 

3ª e 5ª feira 

18:30 - 21:45 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 285,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 285,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.550,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 310,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 310,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.695,00

http://www.ccba.org.br/
https://bit.ly/36P2iyh
https://bit.ly/36P2iyh
https://bit.ly/3yri1gZ
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Cursos Modalidade 
Período 

dias e horários 
Preços e formas de pagamento 

A1.2 
online 

regular 

23/08 a 13/12/2022 

3ª feira 

18:30 - 21:30 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 295,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 295,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.670,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 325,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 325,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.790,00

A1.2 
online 

superintensivo 

28/09 a 31/10/2022 

2ª a 6ª feira 

08:00 - 10:00 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 285,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 295,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.550,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 310,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 355,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.695,00

http://www.ccba.org.br/
https://bit.ly/3yri1gZ
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Uso elementar do idioma (cursos A2.1 e A2.2) 

COMPETÊNCIAS: Entender frases e expressões comumente usadas, relacionadas a temas bem 

imediatos (por exemplo, informações pessoais e sobre a família, compras, trabalho, ambiente em que 

vive). Conseguir se comunicar em situações simples e rotineiras, nas quais há uma troca simples e 

direta de informações sobre coisas conhecidas e comuns. Descrever por meios simples a própria 

origem e formação, o que está diretamente ao seu redor e os objetos relacionados às suas 

necessidades básicas. 

Cursos Modalidade 
Período 

dias e horários 

Condições promocionais 

(preços reduzidos e inclusão do material) 

A2.1 
online 

regular 

24/08 a 21/12/2022 

4ª-feira 

18:30 – 21:30 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 295,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 295,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.670,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 325,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 325,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.790,00

A2.1 
online 

regular 

20/08 a 17/12/2022 

sábado 

08:00 – 11:00 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 295,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 295,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.670,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 325,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 325,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.790,00

A2.2 
online 

regular 

20/08 a 17/12/2022 

Sábado 

08:00 – 11:00 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 295,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 295,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.670,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 325,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 325,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.790,00

http://www.ccba.org.br/
https://bit.ly/3yri1gZ


  7 http://www.ccba.org.br |       /ccbarecife 

Uso autônomo do idioma (cursos B1.1 e B1.2) 

COMPETÊNCIAS: Conseguir entender os pontos principais, quando utilizada a língua padrão 

claramente articulada, e quando se trata de assuntos conhecidos como trabalho, escola, lazer, etc. 

Saber lidar com a maioria das situações com as quais se depara em viagens. Conseguir expressar-se 

de forma simples e coerente sobre temas familiares e áreas de interesse pessoal. Conseguir narrar 

experiências e acontecimentos, descrever sonhos, esperanças e objetivos e dar justificativas e 

explicações curtas sobre planos e intenções.

Cursos Modalidade 
Período 

dias e horários 

Condições promocionais 

(preços reduzidos e inclusão do material) 

B1.1 
online 

regular 

27/08 a 17/12/2022 

sábado 

08:00 – 11:00 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 295,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 295,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.670,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 325,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 325,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.790,00

B1.2 
online 

regular 

20/08 a 17/12/2022 

sábado 

11:15 – 14:15 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 295,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 295,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.670,00 (à vista/incluí matrícula)

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 325,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 325,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou
Parcela única: R$ 1.790,00

http://www.ccba.org.br/
https://bit.ly/3yri1gZ
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Uso autônomo do idioma (cursos B2.1, B2.2 e B2.3) 

 
COMPETÊNCIAS: Entender os pontos principais de textos mais complexos com temas concretos e 

abstratos; entender discussões técnicas na sua área de especialização. Conseguir comunicar-se de 

forma tão espontânea e fluente, que é possível realizar uma conversa normal com falantes nativos 

sem muito esforço de ambas as partes. Conseguir expressar-se em uma gama variada de temas de 

forma clara e detalhada, expressar um ponto de vista relativo a uma questão atual e indicar as 

vantagens e desvantagens de várias possibilidades.  

 

Cursos Modalidade 
Período 

dias e horários 

Condições promocionais 

(preços reduzidos e inclusão do material) 

B2.1 
online 

regular 

20/08 a 17/12/2022 

Sábado 

11:15 – 14:15 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 295,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 295,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou 
Parcela única: R$ 1.670,00 (à vista/incluí matrícula) 
 

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 325,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 325,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou 
Parcela única: R$ 1.790,00 

B2.2 
online 

regular 

01/09 a 22/12/2022 

5ª feira 

18:30 – 21:45 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 285,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 295,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou 
Parcela única: R$ 1.550,00 (à vista/incluí matrícula) 
 

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 310,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 325,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou 
Parcela única: R$ 1.695,00 

B2.3 
online 

regular 

20/08 a 17/12/2022 

Sábado 

11:15 – 14:15 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 295,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 295,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou 
Parcela única: R$ 1.670,00 (à vista/incluí matrícula) 
 

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 325,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 325,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou 
Parcela única: R$ 1.790,00 

 

  

http://www.ccba.org.br/
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Uso competente do idioma: cursos C1.1, C1.2 e C1.3 

 
Competências: Conseguir entender uma gama variada de textos sofisticados e mais longos, assim 

como conseguir compreender significados implícitos. Conseguir expressar-se de forma espontânea e 

fluente sem precisar, a todo momento, procurar por palavras. Conseguir utilizar o idioma tanto na vida 

social e profissional como também na escola ou faculdade de forma eficaz e flexível. Conseguir 

expressar-se de forma clara, estruturada e detalhada sobre assuntos complexos, utilizando 

adequadamente vários meios para interligar os textos.  

 

Cursos Modalidade 
Período 

dias e horários 

Condiçoes promocionais 

(preços reduzidos e inclusão do material) 

C1.3 
Online 

regular 

25/08 a 22/12/2022 

2ª feira 

18:30 às 21:30 h 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 295,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 295,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou 
Parcela única: R$ 1.670,00 (à vista/incluí matrícula) 
 

Após 10/09/2022 
taxa de matrícula: R$ 325,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 325,00 (30/09, 10, 11, 12/2022 e 30/01/2023) ou 
Parcela única: R$ 1.790,00 

 

 

 

 

http://www.ccba.org.br/
https://bit.ly/3yri1gZ



