
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cursos de Alemão para iniciantes (A1.1) e níveis básicos (até A2.2);  

• Aulas diariamente de 2ª a 5ª presenciais ou online com professores do CCBA ao vivo; 

• Condições promocionais (preços reduzidos & livros gratuitos) até 08/01/2023;  
 

 

Cursos por nível Dias Horários Modalidade Período 

A1.1 iniciantes 2ª a 6ª  09:00 às 12:15 h online  10 a 31/01/2023 

A1.2  2ª a 6ª  09:00 às 12:15 h online  10 a 31/01/2023 

A1.1 iniciantes 2ª a 5a 14:30 às 17:45 h presencial  05 a 31/01/2023 

A1.1 iniciantes  2ª a 5ª  18:30 às 21:45 h online  05 a 31/01/2023 

A2.1  2ª a 6ª  18:30 às 21:45 h online  10 a 31/01/2023 

A2.2  2ª a 6ª  18:30 às 21:45 h online  10 a 31/01/2023 

Cursos 
  Preços promocionais até 
08/01/2023 (com material didático)  

Preços regulares após 08/01/2023  

A1.1  

  iniciantes 

 

A1.2 

A2.1 

A2.2 

Matrícula: R$ 275,00(à vista) 

+ 01 x R$ 1.195,00(30/01/2023) ou 

+ 03 x R$ 420,00(30/01, 28/02 e 30/03/2023) 

 

   Preço integral à vista: R$ 1.395,00 

  Matrícula: R$ 305,00 (à vista) 

+ 01 x R$ 1.315,00 (30/01/2023) ou 

+ 03 x R$ 460,00 (30/01, 28/02 e 30/03/2023) 

 

Preço integral à vista: R$ 1.535,00 

  

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

➢ A carga horária, material didático e conteúdo dos cursos presenciais e online são idênticos; 

➢ Para garantir os preços promocionais a taxa de matrícula pode ser feita mediante PIX ou transferência 

bancária com envio do comprovante à Secretaria do CCBA. As demais parcelas serão com boletos bancários. 

O pagamento integral à vista já inclui a taxa de matrícula.  

Mais informações na Secretaria do CCBA: 081-994902122 (whatsapp) ou secretaria@ccba.org.br  
 

CCBA - Centro Cultural Brasil – Alemanha /Rua do Sossego, 364 / Boa Vista / 50.050-080 Recife – PE 
Fones: 081-34212173 / 081-94902122 (whatsapp) / www.ccba.org.br 

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

apoio oficial do Governo Alemão.  A instituição é também credenciada pelo Goethe Institut o que 

permite realizar provas internacionais de todos os níveis (A1 a C1) exigidos para vistos de trabalho, 

estudo ou permanência na Alemanha. 

mailto:secretaria@ccba.org.br

