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 Como chegar até nós  

Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg 

Tel.:  +49 (0)6221 4568 0 

Fax: +49 (0)6221 4568 19 

E-Mail: alemao@heidelberger-paedagogium.de 

Web: www.heidelberger-paedagogium.de 

Bem-vindos à Heidelberg  

Se você está procurando um curso de alemão, oferece a Heidelberg gGmbH Pä-

dagogium a melhor oportunidade para aprender alemão em uma atmosfera ami-

gável e informal.  

 

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– 19 h. 

sexta-feira: 8 - 18 h  

mailto:alemao@heidelberger-paedagogium.de
http://www.heidelberger-paedagogium.de


NOSSA EQUIPE 

- sempre à sua disposição  - 

Sr. Michael Weigel 
Diretor (Organização, verwaltung, cursos de 

integração, cursos intensivos de alemão, 

publicidade) 

Fala inglês, lituano e espanhol  
Tel.: +49-(0)6221-456816 

michael.weigel@heidelberger-paedagogium.de 

Sra. Christine Weigel 

(Cursos de alemão, latim e grego clássico, 

contabilidade) 

Fala inglês e turco  

Tel.: +49-(0)6221-456811 

christine.weigel@heidelberger-paedagogium.de 

Sra. Susana Weigel 
(Cursos intensivos de alemão, design de mídia,  

acomodação, web-adm, email-agent, publicidade) 

Fala espanhol, inglês, lituano 
e tem conhecimentos do francês 

susana.weigel@heidelberger-paedagogium.de 

Sra. Dipl. Teresa Monteiro  
(Aulas de reforço, cursos de repetição) 

fala português, espanhol, inglês e francês  

Tel.: +49-(0)6221-456814 

nachhilfe@heidelberger-paedagogium.de 

Dra. Phil. Bettina Richter 

(Cursos de alemão:  intensivos e  

de integração) 

Fala inglês, francês e italiano  

Tel.: +49-(0)6221-456812 
deutsch@heidelberger-paedagogium.de 

Sra. M.A. Manola Montanari 
(Aulas de reforço, cursos de repetição, 

Cursos noturnos: de alemão e de línguas estran-

geiras) 

Fala italiano, inglês e francês  
Tel.: +49-(0)6221-456815 

abendkurse@heidelberger-paedagogium.de 

 

E uma equipe de colegas de 

mais de 60 professores  

Sr. Daniel Weigel 
(Exames, cursos de integração,  

aconselhamento geral) 

Fala espanhol, inglés e tem conhecimientos 

do francés e italiano 
Tel.: +49-(0)6221-456813  

daniel.weigel@heidelberger-paedagogium.de 
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Medidas de apoio escolar 

Acompanhamento de tarefas 
escolares, Aulas de reforço 
escolar individuais de todas as 
matérias + para todos os níveis, 

auxíl io à reconversão e 
reintegração profissionais, Cursos 

preparatórios especiais para 
exames (ensino fundamental, 
ensino médio, t rabalhos 
escolares, preparação para 

e x a m e s  u n i v e r s i t á r i o s 
intermediários e finais)  

Formação científica contínua 

Cursos de idiomas clássicos para 

estudantes de Latim ou Grego, 
Cursos de matemática, biologia, 
química para acompanhamento 

do semestre 

 

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 
f o r m a ç ã o  e s c o l a r  e 

aperfeiçoamento científico 
como à formação profissional 
contínua: 

 

 

Formação profissional 
contínua 

Cursos de alemão para 
estrangeiros (todos os níveis), 
cursos de integração (através da 

Secretaria de Migração), cursos 

de idiomas (inglês, português,  
francês, espanhol, russo, turco, 
lituano, etc.) intensivo individual 
ou em grupos pequenos. Cursos 
de idiomas a nível comercial 
(inglês, francês, espanhol) 

O Heidelberger Pädagogium   



 

CURSOS INTENSIVOS DE ALEMÃO 

Grupos 
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.  

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.). 

Aulas 
Nossos professores 
qualificados dispõem de 
profunda experiência e 
trabalham há muitos  
anos conosco. 

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  ta l  modo que  os 
participantes se comprometem 
com o pagamento apenas das 
aulas do mês que estão 
cursando. 

Classificação  
Os candidatos que já tive-
rem conhecimentos do idio-
ma alemão serão seleciona-
dos para o curso adequado 
através de um teste de ni-

velamento e entrevista. 

Certificados 
Podem ser  ob t idos 
gratuitamente a qualquer 
momento.  

TAXAS DOS CURSOS 

 
MATERIAL DIDÁTICO 

 não está incluído no 
preço do curso   

  1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 

Nível  
A1 até C2 

(20 horas) 
170 € 

(40 horas)
250 € 

(60 horas)
310 € 

(80 horas)
370 € 

preparação para exames 
B2 + C1 + C1 Hochschule 

  
(20 horas) 

180 €   
    

Tutorial ONLINE    
(16 horas) 

105 € 

Preparação para exames 
ONLINE  

   
(20 horas) 

120 € 



Nível intermediário I = B 1 

 

Nível A1 (A1.1 + A1.2) 

Cursos intensivos de Alemão 

Não é necessário 

visitar os cursos 

para o período 

completo do nível.  

Nível básico I = A1 

Nível básico II = A2 

Nível intermediário II = B2 

Alfabetização 

Nível superior = C1 

Conteúdo  
Aprend izagem das  es t ru turas 
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 

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 C2 
Telc-C1 + C1-Hochschule 

Prüfungsvorbereitung 

Telc-B2- 
Prüfungsvorbereitung 



 Nível B1 (B1.1 + B1.2) 
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. 

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. 240 horas letivas. 

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. 

Alunos que concluíram o Nível B2 ou parti-
cipantes com o mesmo grau de conheci-
mento.  
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. 

Nível C1 (C1.1 + C1.2 + C1.3) Nível C2 (C2.1 + C2.2) 

PREPARAÇÃO PARA EXAMES 

Telc - B2 

LIVROS 

A1: Begegnungen A-1 

A2: Begegnungen A-2 

B1: Begegnungen B-1  

B2: Erkundungen B-2  

C1: Erkundungen C-1  

C2: Erkundungen C-2 

Telc-C1 + Telc-C1-Hochschule 

Alunos que concluíram o Nível C1 ou partici-
pantes 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. Re-
petição da gramática e ampliação do voca-
bulário, preparação com base em questões 
de exames anteriores.  
Duração 
2 semanas = 20 horas letivas. 



 

                                     ALEMÃO PARA MÉDICOS 

Esses cursos são para médicos/as que desejam trabalhar na Alemanha e devem certificar 

seus conhecimentos com o exame de idioma especializado no nível C1. 

REQUISITOS 
Certificado aprovado no exame B2 (TELC, Goethe - 
registros de frequência não são aceitos) 
Para aqueles que ainda não atingiram o nível B2 
completo, recomendamos visitar primeiro os cursos 

regulares de alemão. 

COMECE COM CONHECIMENTO C1  

Os participantes que já obtiveram aprovação no exa-
me C1 podem frequentar o curso de especialização 
médica como preparação para o exame mediante a 
apresentação do certificado C1. 

CONTEÚDO 

 Aquisição de habilidades linguísticas gerais no nível C1  

 Vocabulário médico  

 Histórico médico 

 Conversa entre médico e paciente 

 Conversa entre médicos (estação de trabalho) 

 Conversa com corpo clínico 

 Informações do paciente  

 Preparação direta para o exame de idioma  

   especializado com base em tarefas relevantes 
 

DURAÇÃO 

280 horas (3 meses)  

HORÁRIOS 

De segunda a sexta-feira, das 8h50. às 12h15 (curso 
regular de idiomas) 
No terceiro mês também a partir das 13h00. às 14h30 
(especialização médica) 

PARTICIPANTES 

7 - 15 curso regular de idiomas 
6 - 8 especialização médica 

 
PREÇOS 

1.580€ = curso regular 370€ por mês (x3 meses) +  
              especialização médica 470€ (1 mês) 

 
190€ = exame (opcional) 
 
Por favor, pergunte na Associação Médica 
(Ärtztekammer) da sua província na Alemanha se o 
certificado "TELC Deutsch B2/C1 Medizin" é reconheci-
do para a aprovação da licença para praticar. 
 
Em Baden-Württemberg, o exame de língua especiali-
zada deve ser feito na câmara médica em Freiburg - 
Nossos cursos também preparam você para este exa-



 

                             ALEMÃO PARA ENFERMEIROS 

Para enfermeiros e enfermeiras que desejam trabalhar na Alemanha e devem certificar 

seus conhecimentos com o exame especializado de idioma no nível B2 

REQUISITOS 

Certificado de exame B1 aprovado (TELC, Goethe - 
registros de frequência não são aceitos) 
Para aqueles que ainda não atingiram o nível B1 
completo, recomendamos visitar primeiro os cursos 
regulares de alemão. 

COMECE COM CONHECIMENTO B2 

Os participantes que já obtiveram aprovação no exa-
me B2 podem frequentar o curso de especialização 
médica como preparação para o exame mediante a 
apresentação do certificado B2. 

CONTEÚDO 

 Aquisição de competências linguísticas gerais ao  

   nível   B2 

 vocabulário clínico 

 Conversa com corpo clínico 

 Conversa com o paciente e seus familiares 

 Comunicação em diferentes situações de trabalho 

 Características da enfermagem na Alemanha 

 O sistema de saúde alemão  

 Processo de atendimento ao paciente de acordo  

   com o quadro clínico 

 Preparação direta para o exame de idioma  

   especializado com base em tarefas relevantes 

TEILNEHMER 
 

4 - 14   für allg. Sprachtraining 
4 - 8     für med. Sprachförderung 

GEBÜHREN 
 

1.480 € = curso regular 370€ por mês (x3 meses) 
                especialização médica 470€ (1 mês) 
 
Exame (opcional): B1= 140 €, B2= 180 € 

DURAÇÃO 

280 Unterrichtseinheiten à 45 min (3 Monate)  

HORÁRIOS 

De segunda a sexta-feira, das 8h50. às 12h15 (curso re-
gular de idiomas) 

No terceiro mês também a partir das 13h00. às 14h30 
(especialização médica) 



ALOJAMENTO 

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

1- Quarto simples em apartamento partilhado (290 a 360 €/mês) 
2- Quarto duplo em apartamento partilhado (430 a 480 €/mês) 
3- Apartamento privado para uma pessoa, com cozinha e casa de banho (br. banheiro) (450 €/mês) 

4- Apartamento privado para duas pessoas, com cozinha e casa de banho (br. banheiro) (600 €/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. ban-
heiro), num total de duas, e de uma cozinha equipada a pensar num uso quo-

tidiano.. 
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 responsa-
bilidade 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 mai-

or, como seja streaming, sugere-se o estabelecimento de um acesso particular.  



ALOJAMENTO 

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). 

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

diversos aeroportos. 

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   370 

Material didático  ~ 30 

Aluguel  ~ 350 

Seguro-saúde  ~ 30 

Alimentação  ~ 300 

Bilhete mensal  ~ 75 

  € ~ 1155 

RESERVA 

A reserva do tipo de aloja-

mento pretendido deverá ser 

mencionada no formulário de 

inscrição. Tendo em conta 

que a disponibilidade de 

apartamentos pode variar, a 

escola não tem como propor-

cionar uma gama de escolha.  

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.  

ADIANTAMENTO 

O adiantamento do aluguer 

do quarto (250 €), acrescido 

de uma caução (100 €) e da 

mensalidade do curso (370 

€), 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 rou-

pa de cama. Mediante reque-

rimento prévio, e com um 

custo adicional de 30 €, 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 se-

manas antes do início do cur-

so. Da mesma maneira, pro-

longamentos de estadia ou 

abandonos antes do término 

devem ser comunicados com 

um mínimo de quatro sema-

nas de antecedência.  



Cursos intensivos de alemão online  
Blended learning 

Quer aprender alemão e não pode voar até à Alemanha? Então os nossos cursos 

intensivos online são perfeitos para si! 

Tutorial de  
acompanhamento 

MATERIAL DIDÁTICO 
 não está incluído no 

preço do curso   

EO tutorial consiste numa sala de aula virtual, onde você poderá 

aprofundar os seus conhecimentos da língua e treinar ainda mais o 
alemão. Está supervisionado pelo nosso corpo docente recebendo 
sempre respostas e correções às suas tarefas.  

 Kursdauer 4 Wochen (16 Unterrichtsstunden) 

 4 Unterrichtsstunden selbstständiges Lernen pro Kapitel (tutoriert) 

 Gruppenaktivitäten mit deinen Mitlernenden (tutoriert) 

 Maximale Teilnehmerzahl: 12 

 Preis: 105 € 

Was brauchst du für den  

Online-Unterricht? 

 

 PC, Laptop oder Tablet 

 Internetverbindung 

 Os cursos online englobam um total de 40 horas de aulas por mês (2 horas por dia)  

 em modo de videoconferência  
 16 horas de trabalho no tutorial online. Um hora de aula corresponde a 45 minutos.  

 De segunda a sexta-feira das 14:00 às 15:30 (hora central europeia)  

 6 até 10 participantes  

 340 € pro Monat (inkl. Online- Tutorium) 

 O nosso corpo docente goza de uma extensa experiência no campo do ensino convencional bem como a 

nível do ensino online e trabalha connosco há anos.  

 No caso de uma solicitação de pelo menos 7 participantes que tenham o mesmo nível linguístico teremos 

todo o gosto em organizar cursos internos por ex. para empresas ou áreas profissionais específicas.  



CURSO NÃO INTENSIVO 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: 290,- € (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 A1 = Begegnungen A1 
NíveL A2 = Begegnungen A2 
NíveL B1 = Begegnungen B1 
NíveL B2 = Erkundungen B2  

NíveL C1 = Erkundungen C1  
NíveL C2 = Erkundungen C2  

- Aula de prova grátis  

- Após a inscrição Início 

possível a todo momento  

 
MATERIAL DIDÁTICO 

 não está incluído no 
preço do curso   



Cursos vespertinos de alemán en línea 

Tienes poco tiempo y deseas aprender alemán desde tu casa? 
Entonces nuestros cursos vespertinos en línea (2x por semana) son lo ideal! 

 Los cursos en línea constan de un total de 48 horas de clase 

 El Tutorial de apoyo en línea también se puede reservar 

 Lunes + miércoles o martes + jueves de 18.30 a 20.00 hs. (CET) 

 Cada hora de clase es de 45 minutos.  

 6 a 10 participantes 

 Precio: 290 € (aprox. 3 Meses) 

 Nuestros profesores cuentan con una gran experiencia en la enseñanza y, en su mayoría, con muchos años 

de docencia en nuestro instituto.  

 Para grupos de por lo menos 6 participantes con un nivel similar de conocimientos es posible orgarnizar  

cursos internos (cerrados). 

Los Libros 
no están incluídos en 
la cuota de los cursos 

El tutorial es una clase virtual, dónde puedes profundizar tus 

habilidades lingüísticas y practicar aún más el alemán.  
Es supervisado por nuestros docentes, quienes te harán los  
comentarios y correcciones en cuanto a tus ejercicios  

 Duración 12 semanas 

 4 horas cátedra por capítulo - estudio independiente (tutorizado) 

 Actividades grupales con sus compañeros de curso (tutorizado)  

 Cantidad máxima de participantes: 12 

 Precio: 105 € 

Qué necesitas para las  

clases en línea? 

 

 PC, Laptop o Tablet 

 Conección de internet 

TUTORIAL en línea  
de apoyo 



 

EXAMES 

Os exames são compostos de uma parte escrita 
(normalmente tendo lugar pela manhã) e uma 
parte oral (na parte da tarde) 
 

Prazo de inscrição: 30 dias antes da data do 
exame  
 
Inscrição à posteriori: 20 €, apenas possível 
entre 29 a 6 dias antes do exame. 
 
Rescisão/cancelamento: mediante apresen-
tação de um comprovativo apenas será cobrada a 
taxa de inscrição 

- Heidelberger Pädagogium é um instituto qualificado- 

todos os exames são reconhecidos no mundo inteiro  

A taxa do exame será paga no acto da insc-
rição: esta contém também uma taxa de inscrição 
de 14 € 
 
Em caso de cancelamento do exame após o prazo 
de inscrição apenas se procederá ao reembolso da 
taxa do exame, descontado o montante de 14 €, 
mediante apresentação de um comprovativo 
(atestado médico). 
 
O resultado do exame será comunicado no espaço 
de 6 semanas. 

NÍVEL DESIGNAÇÃO Escrito + oral Escrito Oral 

A-1 Start Deutsch 1   90 €   

A-2 Start Deutsch 2 100 €   

DTZ Deutsch-Test für Zuwanderer 140 € -- --  

B-1 Zertifikat Deutsch B1 140 € 100 € 90 € 

B-2 Zertifikat Deutsch B2 180 € 110 € 90 € 

C-1 TELC C-1 180 € 120 € 100 € 

C-1 HS C-1 Hochschule 180 € 130 € 100 € 

B/C Med. B / C Medizin 190 € 130 € 100 € 

C-2 TELC C-2 210 € 130 € 100 € 



Heidelberger Pädagogium 

Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg 

Tel.:  0049 (0)6221 4568 0 

Fax: 0049 (0)6221 4568 19 
E-Mail: alemao@heidelberger-paedagogium.de 
Web: www.heidelberger-paedagogium.de 
 

Horário de funcionamento: 
Segunda-feira - Quinta-feira: 8 - 19 h. 
sexta-feira: 8 - 18 h  

Banco 
Sparkasse Heidelberg 

Kurfürstenanlage 10-12 

69115 Heidelberg 
SWIFT-BIC: SOLADES1HDB  
IBAN: DE 68 6725 0020 0000 0328 32 

 

www.heidelberger-paedagogium.de 

mailto:alemao@heidelberger-paedagogium.de

