Alemão intensivo
Para iniciantes e níveis básicos: 07 a 30/07/2021

Online com PADRÃO DE CURSO PRESENCIAL
01 semestre em 03 semanas!!!
•
•
•
•

Conteúdo e carga horária equivalentes aos cursos presenciais de um semestre;
Aulas com professores do CCBA permitindo conversação real e interação no grupo*
em ambiente virtual para desenvolver a fluência na língua;
Condições promocionais (preços reduzidos e inclusão do material didático) para
matrículas até 15/06/2021;
O CCBA - Cultural Brasil – Alemanha existe há mais de 30 anos no Recife contando
com apoio oficial do Governo Alemão. A instituição é credenciada pelo Goethe
Institut o que permite realizar provas oficiais de todos os níveis (A1 a C1) exigidos
para vistos de trabalho, estudo ou permanência na Alemanha.

Cursos por nível**

Dias

Horários

A1.1 iniciantes

2ª a 5a

14:30 às 17:45 h

A1.1 iniciantes

2ª a 5ª

18:30 às 21:45 h

A1.2

2ª a 5ª

18:30 às 21:45 h

A2.1

2ª a 5ª

18:30 às 21:45 h

A2.2

2ª a 5ª

18:30 às 21:45 h

Período

07 a 30/07/2021

Clique aqui para reservar a sua vaga e receber a ficha de inscrição

Preços e formas de pagamento
Cursos Preços promocionais
A1.1
iniciantes

A1.2
A2.1
A2.2

Preços regulares

até 15/06/2021 (com material didático!!!)

após 15/06/2021

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)

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)

Pagamento à vista: R$ 1.330,00****

* Os grupos têm entre 06 e 12 pessoas; ** Os níveis dos cursos correspondem ao Quadro Europeu Comum de
Referência para as Línguas; *** pagamento da taxa de matrícula mediante transferência bancária e envio do
comprovante, demais parcelas com boletos bancários. **** Inclui já a taxa de matrícula (R$ 255,00)
Mais informações sobre provas oficiais de alemão, testes de nivelamento e programas oficiais de intercãmbio
acadêmico: Christoph Ostendorf christoph@ccba.org.br
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