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Aprender Alemão no CCBA em 2023 
Programação de Cursos para o 1º semestre 2023 

A1 – Uso elementar do idioma (cursos A1.1 e A1.2)  

Cursos Modalidade Período, dias e horários 

A1.1 
iniciantes 

online 
regular 

06/02 a 12/06/2023 
2ª, 18:30 às 21:30 h 

A1.1 
iniciantes 

presencial  
semi-intensivo 

07/02 a 03/04/2023 
3ª e 5ª, 14:30 às 17:45 h 

A1.1 
iniciantes 

presencial  
regular 

11/02 a 17/06/2023 
Sábado, 08:00 às 11:00 h 

A1.1 
iniciantes 

presencial 
regular 

01/03 a 28/06/2023 
4ª, 14:30 às 17:30 h 

A1.1 
iniciantes 

online 
superintensivo 

13/03 a 14/04/2023 
2ª a 6ª, 08:00 às 10:00 h 

A1.2 online 
regular 

09/02 a 30/06/2023 
5ª, 18:30 às 21:45 h 

A1.2 presencial 
regular 

10/02 a 30/06/2023 
6ª, 14:30 às 17:30 h 

A1.2 presencial 
regular 

11/02 a 17/06/2023 
Sábado, 08:00 às 12:00 h  

A1.2 presencial 
semi-intensivo 

18//04 a 15/06/2023 
3ª e 5ª, 14:30 às 17:45 h 

A1.2  online 
superintensivo 

24/04 a 25/05/2023 
2ª a 6ª, 08:00 às 10:00 h 

A2 – Uso elementar do idioma (cursos A2.1 e A2.2) 

Cursos Modalidade Período, dias e horários 

A2.1  online 
regular 

07/02 a 06/06/2023 
3ª, 18:30 a 21:30 h 

A2.1  presencial  
regular  

10/02 a 30/06/2023 
6ª, 14:30 a 17:30 h 

A2.2  online 
regular  

08/02 a 07/06/2023 
4ª, 18:30 a 21:30 h 

A2.2 presencial  
regular  

11/02 a 17/06/2023 
Sábado, 08:00 às 11:00 h 

► Mais informações sobre o nível e provas oficiais;  
► Testes de nivelamento: edvani@ccba.org.br; 
► Preços promocionais e formas de pagamento;  

Alemão básico (iniciantes) 

Fale conosco  
pelo WhatsApp 

https://wa.me/558194902122/
https://www.ccba.org.br/
mailto:edvani@ccba.org.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
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B1 - Uso autônomo do idioma (cursos B1.1 e B1.2) 

Cursos Modalidade Período, dias e horários 

B1.1  
online 
regular 

11/02 a 17/06/2023 
Sábado, 08:00 às 11:00 h 

B1.2  
online 
regular  

11/02 a 17/06/2023 
Sábado, 11:15 às 14:15 

B2 - Uso autônomo do idioma (cursos B2.1, B2.2 e B2.3) 

Cursos Modalidade Período, dias e horários 

B2.1  
online 
regular 

11/02 a 17/06/2023 
Sábado, 11:15 às 14:15 

B2.2  
online 
regular  

11/02 a 17/06/2023 
Sábado, 11:15 às 14:15 

► Mais informações sobre o nível e provas oficiais; 
► Testes de nivelamento: edvani@ccba.org.br; 
► Preços promocionais e formas de pagamento; 

 

C1 - Uso competente do idioma (cursos C1.1, C1.2  e C1.3) 

Cursos Modalidade Período, dias e horários 

C1.1  
Online 
regular 

11/02 a 17/06/2023 
Sábado, 11:15 às 14:15h 

► Mais informações sobre o nível e provas oficiais; 
► Testes de nivelamento: edvani@ccba.org.br; 
► Preços promocionais e formas de pagamento; 

 

  

Alemão intermediário 

Alemão avançado 

Fale conosco  
pelo WhatsApp 

Fale conosco  
pelo WhatsApp 

https://wa.me/558194902122/
https://www.ccba.org.br/
mailto:edvani@ccba.org.br
mailto:edvani@ccba.org.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
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Alemão básico 
A1 - 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. 

Certificados Internacionais no CCBA: 
Start Deutsch 1 – para vistos de permanência de cônjuge, 

programas Au Pair, etc. 
 Calendário de provas oficiais para Certificados 

Contato: Edvani Lima (edvani@ccba.org.br) 

Alemão intermediário 

B1 - 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. 

Certificados no CCBA: 
Goethe Zertifikat B1, OnSET Deutsch – importantes para 

programas de intercâmbio acadêmico (p.ex. Winterkurs do DAAD) e 
cursos profissionalizantes e atividades profissionais na Alemanha 

 Calendário de provas oficiais para Certificados 
Contatos: Edvani Lima(edvani@ccba.org.br) e Christoph Ostendorf 

(christoph@ccba.org.br) 
  

Mais informações sobre o nível 
 e provas oficiais 

https://wa.me/558194902122/
https://www.ccba.org.br/
http://www.ccba.org.br/cursos/certificados-oficiais/
mailto:edvani@ccba.org.br
http://www.ccba.org.br/cursos/certificados-oficiais/
mailto:edvani@ccba.org.br
mailto:christoph@ccba.org.br
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Alemão avançado 
C1 – 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. 

Certificados no CCBA: 
OnSET Deutsch importante para programas de intercâmbio 

acadêmico e TestDaF – exigido para ingressar em cursos 
universitários na Alemanha. 

 Calendário de provas oficiais para Certificados 
Contato: Christoph Ostendorf(christoph@ccba.org.br) 

 
 
  

Fale conosco  
pelo WhatsApp 

https://wa.me/558194902122/
https://www.ccba.org.br/
http://www.ccba.org.br/cursos/certificados-oficiais/
mailto:christoph@ccba.org.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
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A1.1 iniciantes 
(regulares, semi-intensivos e superintensivos)  
 

Preços promocionais (com material) para matrículas até 06/03/2023 
taxa de matrícula: R$ 295,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 295,00 (30/03, 04, 05, 06, 07/2023) ou 
Parcela única: R$ 1.670,00 (à vista/incluí matrícula) 
 
Após 06/03/2023  
taxa de matrícula: R$ 310,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 310,00 (30/03, 04, 05, 06, 07/2023) ou 
Parcela única: R$ 1.790,00 (à vista/inclui matrícula) 

 
 
 

Demais cursos: A1.2 até C1.1 
(regulares, semi-intensivos e superintensivos) 

 
Preços promocionais (com material) para matrículas até 06/03/2023 
taxa de matrícula: R$ 320,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 320,00 (30/03, 04, 05, 06, 07/2023) ou 
Parcela única: R$ 1.730,00 (à vista/incluí matrícula) 
 
Após 06/03/2023 
taxa de matrícula: R$ 340,00 (à vista) 
+ 05 x R$ 340,00 (30/03, 04, 05, 06, 07/2023) ou 
Parcela única: R$ 1.790,00 (à vista/inclui matrícula) 

 
 
No caso de fazer dois cursos semi-intensivos ou superintensivos no mesmo 
semestre haverá 20% de desconto no segundo curso incluindo material 
didático nos dois. 
 
 

Preços promocionais e  
formas de pagamento 

Fale conosco  
pelo WhatsApp 

https://wa.me/558194902122/
https://www.ccba.org.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994902122&text=Whatsapp+CCBA
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