Cursos de alemão
Intensivos (20 hs./semana)
Noturnos (4 hs./semana)

Bem-vindos à Heidelberg
Se você está procurando um curso de alemão, oferece a Heidelberg gGmbH Pädagogium a melhor oportunidade para aprender alemão em uma atmosfera amigável e informal.
Herr A. Weigel
Diretor do Instituto

Como chegar até nós
Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg
Tel.:
0049 (0)6221 4568 0
Fax:
0049 (0)6221 4568 19
E-Mail:
info@heidelberger-paedagogium.de
Web:
www.heidelberger-paedagogium.de

O instituto está localizado bem próximo ao
centro da cidade (aprox. 10 min. a pé do
centro) e tem fácil acesso com os meios de
transporte públicos (1 parada partindo da
Bismarckplatz).

Horário de funcionamento:
Segunda-feira - Quinta-feira: 8- 20 h.
sexta-feira: 8 - 18 h

NOSSA EQUIPE
- sempre à sua disposição Sra. Christine Weigel
(Cursos de alemão, latim e grego clássico,
contabilidade)
Fala inglês e turco
Tel.: 06221-456811
info11@heidelberger-paedagogium.de

Sr. Michael Weigel
(Organização, assistente da direção )
fala inglês, lituano e espanhol
Tel.: 06221-456816
info@heidelberger-paedagogium.de

Sra. M.A. Iryna Arndt
(Aulas de reforço,
cursos de repetição)
fala russo e ucraniano
Tel.: 06221-456814
info14@heidelberger-paedagogium.de

Sra. Susana Weigel
(Cursos de alemão, publicidade, Web-Adm.)
Fala espanhol, inglês, lituano e tem
conhecimentos do idioma francês
info16@heidelberger-paedagogium.de

Dra. Bettina Richter
(Cursos noturnos de idiomas)
Fala inglês, francês e italiano
Tel.: 06221-456812
info12@heidelberger-paedagogium.de

E uma equipe de colegas de mais de 60 professores

Sra. M.A. Manola Montanari
(Aulas de reforço, cursos de repetição,
Cursos noturnos: de alemão e de línguas estrangeiras)
Fala italiano, inglês e francês
Tel.: 06221-456812
info12@heidelberger-paedagogium.de

Die Stadt Heidelberg

Heidelberg - Carl Rottmann, 1815

Seja a cidade histórica ou o
castelo, a cada passo nos
deparamos com a história. A
cidade com a mais antiga
universidade da Alemanha
(fundada em 1386) olha para
uma história de mais de 800
anos. Nesse tempo, a cidade
atraiu poetas como Goethe,
Eichendorff e Mark Twain,
artistas conhecidos como
Turner, Fohr
e
Trübner
deixaram-se inspirar pelas suas
impressões
co lor ida s,
e
compositores como Brahms,

Schumann ou Carl Maria Weber
converteram em música os
acordes
formados
pela
paisagem fluvial, pela cidade
histórica e pelo castelo.
Além de sua faceta cultural e
histórica, a Heidelberg de hoje
é também uma cidade da
economia e ciência. Empresas
alemãs e estrangeiras como a
I B M,
ABB,
Heide lbe r ger
Druckmaschinen ou a empresa
européia de telecomunicações
Eurescom
demonstram a
importância da cidade.
Heidelberg é considerada o
centro da pesquisa biotecnológica e pioneira nas
tecnologias da informação e
estratégias para o meioambiente. Ela é sede da
Academia de Ciências, da
Escola Superior de Estudos
Judaicos, do Centro Alemão de
Pesquisa do Câncer e ainda
conta com 5 institutos MaxPlanck.

Heidelberg
tem
hoje
aproximadamente 150 mil
habitantes e 20 mil estudantes,
o que faz da cidade uma das
cidades "mais jovens" na
Alemanha.
À noite, um dos muitos
barzinhos
e
cafés
na
Hauptstrasse e nas suas
redondezas serve de ponto de
encontro. Com 1,7 km de
extensão ela é considerada
uma das zonas de pedestres
mais longas da Europa. Nela
também se encontra uma
cozinha internacional, com
especialidades típicas da
cozinha chinesa, indiana, assim
como pratos europeus e sulamericanos.

„Heidelberg tem em
sua situação e com
seus arredores algo
ideais “
J.W. von Goethe

O Heidelberger Pädagogium
Foi fundado em 1969 como
instituto social de ensino por
dois professores da escola
fundamental, com o objetivo
de acompanhar gente jovem
durante seu estudo ou
preparação para a profissão,
bem como para dar-lhes
segurança ao longo do
período escolar. O instituto é
considerado hoje uma das
empresas de prestação de
serviços
públicos
mais
importantes de Heidelberg e
conta atualmente com mais
de 70 professores envolvidos
em um grande número de
medidas destinadas tanto à
formação
escolar
e
aperfeiçoamento
científico
como à formação profissional
contínua:

Medidas de apoio escolar
Acompanhamento de tarefas
escolares, Aulas de reforço
escolar individuais de todas
as matérias + para todos os
níveis, auxílio à reconversão e
reintegração
profissionais,
Cursos
preparatórios
especiais
para
exames
(ensino fundamental, ensino
médio, trabalhos escolares,
preparação para exames
universitários intermediários
e finais)
Formação científica
contínua
Cursos de idiomas clássicos
para estudantes de Latim ou
Grego,

C ur s o s
de
m a t e m át i c a ,
biologia,
química
para
acompanhamento do semestre
Formação profissional
contínua
Cursos de alemão para
estrangeiros
(integral,
matutino e noturno, todos os
níveis desde a alfabetização
até a preparação para o exame
DSH), cursos de alfabetização
Cursos de integração de
Alemão
como
Língua
E s t r a ng e i r a
(através da

Secretaria de Migração)

Cursos intensivos de Alemão
Alfabetização
Nível básico I = A1
Nível básico II = A2
Nível intermediário I = B 1
Nível intermediário II = B2

Telc-B2Prüfungsvorbereitung

Nível superior = C1
Niveaustufe C2

DSH
Prüfungsvorbereitung

Nível A1 (A1.1 + A1.2)

Não é necessário
visitar os cursos
para o período
completo do nível.

Conteúdo
Aprendizagem
das
estruturas
gramaticais
básicas
destinada
à
comunicação
oral
e
escrita.
Um
vocabulário
básico
e
expressões
idiomáticas devem ser exercitados com
base em diálogos simples e emprego de
personagens fictícios, possibilitando o
domínio do idioma nas mais variadas
situações cotidianas.
Duração
Aprox. 160 horas letivas

Telc-C1 + C1-Hochschule
Prüfungsvorbereitung

Nível A2 (A2.1 + A2.2)
Conteúdo
Aprendizagem de estruturas gramaticais
mais difíceis e ampliação do vocabulário
básico. Os participantes adquirem a
capacidade para debater sobre diferentes
temas e aprendem a lidar com textos
com um grau de dificuldade médio
(compreensão leitora e auditiva).
Duração
Aprox. 160 horas letivas

Nível B1 (B1.1 + B1.2)

Nível B2 (B2.1 + B2.2 + B2.3)

Conteúdo
Aprofundamento e ampliação de estruturas
gramaticais e expansão dos conhecimentos
ortográficos. Os participantes ativam seu
vocabulário abstrato com base em exercícios
direcionados para isso e entram em contato,
por meio de conversação ou por escrito, com
textos de grau de dificuldade elevado.
Duração
Aprox. 160 horas letivas.

Conteúdo
Aprofundamento e ampliação de estruturas
gramaticais e expansão dos conhecimentos
ortográficos. Os participantes ativam seu
vocabulário abstrato com base em exercícios
direcionados para isso e entram em contato,
por meio de conversação ou por escrito, com
textos de grau de dificuldade elevado.
Duração
Aprox. 240 horas letivas.

Nível C1 (C1.1 + C1.2 + C1.3)

Nível C2 (C2.1 + C2.2)

C1: Erkundungen C-1

Conteúdo
Compreensão auditiva e leitora, análise de
textos de artigos de jornais atuais, etc.
Repetição da gramática e ampliação do
vocabulário.
Duração
Aprox. 240 horas letivas.

Conteúdo
Aperfeiçoamento da capacidade de conversar
e escrever, redução de dificuldades fonéticas,
expansão léxica quanto a termos específicos
da profissão, interpretação de textos.
Duração
Aprox. 160 horas letivas.

C2: Erkundungen C-2

DSH
Alunos que concluíram o Nível C1 ou
participantes com o mesmo grau de
conhecimento que desejam estudar
em uma universidade alemã.
Conteúdo
Compreensão auditiva e leitora, análise de textos de artigos de jornais
atuais, etc. Repetição da gramática e
ampliação do vocabulário, preparação com base em questões de
exames anteriores.
Duração
80 horas letivas por mês.

LIVROS
A1: Begegnungen A-1
A2: Begegnungen A-2
B1: Begegnungen B-1
B2: Erkundungen B-2

PREPARAÇÃO PARA EXAMES
Telc-C1 + Telc-C1-Hochschule
Telc - B2
Alunos que concluíram o Nível B2 ou
participantes com o mesmo grau de
conhecimento.
Conteúdo
Compreensão auditiva e leitora, análise de textos de artigos de jornais
atuais, etc. Repetição da gramática e
ampliação do vocabulário, preparação com base em questões de
exames anteriores.
Duração
2 semanas = 20 horas letivas.

Alunos que concluíram o Nível C1 ou participantes com o mesmo grau de conhecimento que desejam estudar em uma universidade alemã.
Conteúdo
Compreensão auditiva e leitora, análise
de textos de artigos de jornais atuais, etc.
Repetição da gramática e ampliação do
vocabulário, preparação com base em
questões de exames anteriores.
Duração
2 semanas = 20 horas letivas.

CURSOS INTENSIVOS DE ALEMÃO
Gruppen
Aprendizado
efetivo
e
assistência individual em
grupos pequenos (7 a 15
alunos).
Organizamos
cursos internos também
caso haja um grupo de
pelo menos 6 participantes
interessados com o mesmo
nível de conhecimento.

Aulas
Nossos
professores
qualificados dispõem de
profunda experiência e
trabalham há muitos
anos conosco.
Certificados
Podem
ser
obtidos
gratuitamente a qualquer
momento.

Inscrição

O formulário de inscrição
preenchido e a taxa de curso
para um mês têm de ser
recebidos por nós até uma
semana antes do início do
curso. Durante o mês corrente,
há a possibilidade de se
inscrever para o mês seguinte,
de
tal
modo
que
os
participantes se comprometem
com o pagamento apenas das
aulas do mês que estão
cursando.

Classificação
Os candidatos que já tiverem conhecimentos do idioma alemão serão selecionados para o curso adequado
através de um teste de nivelamento e entrevista.
Horários
Segunda a sexta-feira das
8:50 às 12:15 h ou das 13 às
16:15 h, com um total de 80
horas letivas por mês (1 hora
letiva = 45 min.).

TAXAS DOS CURSOS
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
(20 hs letivas) (40 hs letivas) (60 hs letivas) (80 hs letivas) (20 hs letivas)

MATERIAL DIDÁTICO
não está incluído no
preço do curso

Nivel
A1 bis C2

105 €

190 €

250 €

310 €

Preparação
para DSH

120 €

210 €

270 €

340 €

Preparação
para B2

160 €

Preparação
para C1 + C1
Hochschule

170 €

ALOJAMENTO
A escola oferece quatro possibilidades de alojamento, sujeitas a disponibilidad:
1234-

Quarto simples em apartamento partilhado (270 a 350 EUR/mês)
Quarto duplo em apartamento partilhado (420 a 470 EUR/mês)
Apartamento privado para uma pessoa, com cozinha e casa de banho (br. banheiro) (450 EUR/mês)
Apartamento privado para duas pessoas, com cozinha e casa de banho (br. banheiro) (600 EUR/mês)

Quartos e apartamentos duplos são destinados a casais, amigos, irmãos, ou semelhante. A
frequência do curso intensivo é condição prévia para qualquer aluguer.
1. + 2.: Alojamento em apartamento partilhado
Um apartamento partilhado consiste de quatro a seis quartos, simples ou
duplos, completamente mobilados, com serventia de casa de banho (br. banheiro), num total de duas, e de uma cozinha equipada a pensar num uso quotidiano..
Cada apartamento dispõe de máquina de roupa e de secador, bem como de
internet sem fios. Para um uso de maior rendimento,
como seja o usufruto de streaming de filmes, vídeos, etc., a escola sugere o
estabelecimento de um acesso particular.
Limpeza do apartamento: Não havendo pessoal de limpeza, esta é responsabilidade dos moradores. Encontra-se, em cada apartamento, um plano semanal
de tarefas de limpeza.
3. + 4.: Alojamento em apartamento privado
Um apartamento privado consiste de um quarto grande, totalmente mobilado, uma área de cozinha,
equipada para um uso normal, casa de banho (br. banheiro).
Encontram-se, na cave do edifício, a máquina e o secador de roupa.
O morador dispõe ainda de acesso a internet, pensado para um uso normal. Para um rendimento maior, como seja streaming, sugere-se o estabelecimento de um acesso particular.

ALOJAMENTO
RESERVA
A reserva do tipo de alojamento pretendido deverá ser
mencionada no formulário de
inscrição. Tendo em conta
que a disponibilidade de
apartamentos pode variar, a
escola não tem como proporcionar uma gama de escolha.

ADIANTAMENTO
O adiantamento do aluguer
do quarto (235 EUR), acrescido de uma caução (80 EUR) e
da mensalidade do curso
(310 EUR), deverá ser depositado, o mais tardar, um
mês antes do início do curso.

ROUPA DE CAMA
Por motivos de higiene, os
quartos não dispõem de roupa de cama. Mediante requerimento prévio, e com um
custo adicional de 30 EUR, a
mesma poderá ser facultada,
a título de empréstimo, pela
duração do curso.

CANCELAMENTOS
A devolução de pagamentos,
sem custos adicionais, deve
ser requerida até quatro semanas antes do início do curso. Da mesma maneira, prolongamentos de estadia ou
abandonos antes do término
devem ser comunicados com
um mínimo de quatro semanas de antecedência.

ALUGUEL MENSAL
O valor mensal do aluguer, que inclui despesas de funcionamento, deverá ser pago com um mês de antecedência.
O alojamento estará disponível somente durante os meses correspondentes à frequência do curso intensivo.

CHEGADA
Buscaremos gratuitamente os participantes, que
reservaram um quarto por meio do Instituto, no
terminal rodoviário ou estação de trem de Heidelberg e
os acompanharemos até sua moradia (10 às 18 h).

diversos aeroportos.

Fornecemos com prazer informações sobre as
possibilidades de locomoção após desembarque nos

A chegada é sempre no domingo antes do início do curso (10 às 18 h), a partida é
no sábado após o fim do curso (10 às 16 h). Os alunos obtêm um mapa da cidade
de nós e informações detalhadas sobre os meios de transporte públicos.
Após a chegada a Heidelberg, os alunos que desejarem permanecer mais de 90
dias na Alemanha têm de registrar seu domicílio na cidade. Também estamos à
disposição para ajudá-lo nisso.

Custos
Para poder planejar melhor a
estadia na Alemanha, damos um
exemplo dos custos (aprox.)
mensais:
Taxas dos cursos

310

Material didático

~ 30

Aluguel
Seguro-saúde
Alimentação
Bilhete mensal

~ 300
~ 30
~ 200
~ 75
€ ~ 945

EXAMES
- Heidelberger Pädagogium é um instituto qualificadotodos os exames são reconhecidos no mundo inteiro
Die Prüfungen umfassen einen schriftlichen Teil
(in der Regel vormittags) und einen mündlichen
Teil (nachmittags).
Bei verspäteten Anmeldungen (bis eine Woche
vor Prüfungstermin und Zusage von TELC) wird
ein Zuschlag von 20 € erhoben.
Bei Anmeldung ist die Prüfungsgebühr zu entrichten, die die Meldegebühr von 14 € beinhaltet.
Anmeldeschluss ist 30 Tage vor dem Prüfungstermin.

NIVEL

DESIGNAÇÃO

Bei Rücktritt von der Prüfung nach dem Anmeldeschluss / Nichtantritt kann nur die Prüfungsgebühr abzüglich der 14 € erstattet werden, wenn
ein Nachweis (z.B. ärztliches Attest) nachgewiesen werden kann.
Das Ergebnis der Prüfung wird nach ca. 6 Wochen dem Teilnehmer mitgeteilt.
Um ein Teilergebnis einer vorangegangenen Prüfung anrechnen zu lassen, muss das Prüfungsergebnis bei der Anmeldung nachgewiesen werden.

em grupo

escrito

oral

A-1

Start Deutsch 1

60 €

30 €

30 €

A-2

Start Deutsch 2

80 €

50 €

40 €

DTZ

Deutsch-Test für Zuwanderer

75 €

--

--

B-1

Zertifikat Deutsch B1

120 €

80 €

90 €

B-2

Zertifikat Deutsch B2

130 €

80 €

90 €

C-1

TELC C-1

160 €

80 €

95 €

C-1

C-1 HS

170 €

80 €

95 €

C2

TELC C2

190 €

90 €

100 €

CURSO NOTURNO DE ALEMÃO
Ao todo 48 horas/aula (duas aulas por semana de duas horas cada)
Aprendizagem garantida e acompanhamento individual em pequenos grupos (6
– 14 alunos)
Preço: 240,- € (12 semanas).
Os cursos iniciam-se à cada dois meses
Professores experientes
Organizamos cursos internos também caso haja um grupo de pelo
menos 6 participantes interessados com o mesmo nível de conhecimento. É só
perguntar!

NÍVEIS E LIVROS

NíveL
NíveL
NíveL
NíveL
NíveL
NíveL

A1
A2
B1
B2
C1
C2

=
=
=
=
=
=

Begegnungen A1
Begegnungen A2
Begegnungen B1
Erkundungen B2
Erkundungen C1
Erkundungen C2

MATERIAL DIDÁTICO
não está incluído no
preço do curso
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Heidelberger Pädagogium

Banco

Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg
Tel.:
0049 (0)6221 4568 0
Fax:
0049 (0)6221 4568 19
E-Mail:
info@heidelberger-paedagogium.de
Web:
www.heidelberger-paedagogium.de

Sparkasse Heidelberg
Kurfürstenanlage 10-12
69115 Heidelberg
SWIFT-BIC: SOLADES1HDB
IBAN: DE 68 6725 0020 0000 0328 32

Horário de funcionamento:
Segunda-feira - Quinta-feira: 8- 20 h.
sexta-feira: 8 - 18 h

www.heidelberger-paedagogium.de

