As Escolas de Italiano da Sociedade Dante
Alighieri de Roma, Milão, Florença, Bolonha e
Turim organizam uma ampla gama de cursos
destinados a todos os estudantes estrangeiros
que desejam estudar a língua e a cultura
italiana na Itália, num ambiente profissional e
estimulante.

se nos cursos, encontrar informações sobre
acomodações convencionadas, avaliar seu
italiano e descobrir promoções e curiosidades
interessantes na Itália e na língua italiana.

Os cursos de língua são baseados nos 6 níveis
previstos pelo Quadro Europeu Comum de
Referência para as Línguas (QECR): Iniciante
(A1); Elementar (A2); Intermediário (B1);
Progredido (B2); Avançado (C1); Melhoria (C2).
O tempo da aula para cursos em grupo é de 50
minutos, e o tempo para aulas individuais é de
60 minutos.

Venha estudar italiano em nossas
escolas, estamos esperando por você!

Antes do início do curso, o estudante será
submetido a um teste de entrada para avaliar
o nível do conhecimento linguístico.
A abordagem de ensino usada nos cursos
de italiano é eclética e está orientada ao
desenvolvimento das habilidades linguísticas
(ouvir, ler, falar/ interagir, escrever) e ao
conhecimento dos conteúdos socioculturais.
Os cursos visam fornecer os instrumentos
necessários para uma integração efetiva no
contexto social, profissional ou acadêmico.
No site internete das Escolas de Italiano
da Sociedade Dante Alighieri www.
scuoleditaliano.it é possível consultar a
oferta educacional de cada escola, inscrever–
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Por maiores informações entrar em contato
conosco em scuoleditaliano@ladante.it

RO
MA

A ESCOLA DE ITALIANO
DE ROMA

A Escola de Italiano de Roma está localizada no centro histórico da “cidade eterna”, perto
dos principais monumentos e locais turísticos que a caracterizam universalmente. Graças à sua
localização central e ao maravilhoso edifício do século XVI que o abriga, o “Palácio Florença”,
permite que os estudantes vivam uma autêntica experiência cultural e artística no coração da
capital italiana.
A escola oferece cursos de italiano para todos os 6 níveis do Quadro Europeu Comum de Referência
para as Línguas (QECR): Iniciante (A1); Elementar (A2); Intermediário (B1); Progredido (B2);
Avançado (C1); Melhoria (C2). O tempo da aula para cursos em grupo é de 50 minutos, e o tempo
para aulas individuais é de 60 minutos.
Antes do início do curso, o estudante será submetido a um teste de entrada para avaliar o nível
do conhecimento linguístico.

TÍPO DE CURSO
CURSO REGULAR (3 meses)

N. DE HORAS

PREÇO por pessoa

48

€ 360

CURSO INTENSIVO

80

€ 590

CURSO SEMI-INTENSIVO (2 meses)

80

€ 590

8

€ 70

CURSO DE CONVERSAÇÃO
AULAS INDIVIDUAIS

20

€ 160

1

€ 50

Curso de preparação para o exame PLIDA

Preço dependente do número
dos estudantes e das horas

Curso de preparação para o exame PLIDA B1
para a cidadania

Preço dependente do número
dos estudantes e das horas

Os preços indicados são válidos de 1 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020.

Para consultar o calendário do curso, as promoções da Escola de Italiano de Roma
e a oferta educacional completa (aulas via Skype, cursos da empresa etc.), visite o site:
www.scuoleditaliano.it/roma/corsi-roma/
Para cursos com duração superior a 2 meses, entrar em contato com a secretaria da escola
para aproveitar dos descontos aplicados em cursos de longa duração.
Scuola di Italiano di Roma
Piazza di Firenze, 27 – 00186 Roma
Telefone: +39 06 6873722
E-mail: info@roma.ladante.it
facebook @ladanteroma
instagram @ladanteroma

twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano
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MI
LA
NO

A ESCOLA DE ITALIANO
DE MILÃO

A Escola de Italiano de Milão está localizada perto da Estação Central, em uma posição
estratégica facilmente acessível por transporte público e perto das principais atrações turísticas
da cidade. Milão, capital da moda, design, música e finanças, com sua grande variedade de
clubes, restaurantes, bares, museus, teatros e salas de concerto, garante aos estudantes uma rica
atividade cultural e social.
A escola oferece cursos de italiano para todos os 6 níveis do Quadro Europeu Comum de Referência
para as Línguas (QECR): Iniciante (A1); Elementar (A2); Intermediário (B1); Progredido (B2);
Avançado (C1); Melhoria (C2). O tempo da aula para cursos em grupo é de 50 minutos, e o tempo
para aulas individuais é de 60 minutos.
Antes do início do curso, o estudante será submetido a um teste de entrada para avaliar o nível
do conhecimento linguístico.

TÍPO DE CURSO
CURSO REGULAR (2 meses)
CURSO INTENSIVO
AULAS
PARA GRUPOS PEQUENOS

N. DE HORAS

PREÇO por pessoa

32

€ 300

80

€ 650

2 estudantes

1

€ 30

de 3 a 5 estudantes

1

€ 25

CURSO DE CONVERSAÇÃO

12

€ 165

AULAS INDIVIDUAIS

1

€ 50

Curso de preparação para o exame PLIDA

Preço dependente do número
dos estudantes e das horas

Curso de preparação para o exame PLIDA B1
para a cidadania

Preço dependente do número
dos estudantes e das horas

Os preços indicados são válidos de 1 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020.

Para consultar o calendário do curso, as promoções da Escola de Italiano de Milão
e a oferta educacional completa (aulas via Skype, cursos da empresa etc.), visite o site:
www.scuoleditaliano.it/milano/corsi-milano/
Para cursos com duração superior a 2 meses, entrar em contato com a secretaria
da escola para aproveitar dos descontos aplicados em cursos de longa duração.
Scuola di Italiano di Milano
Via Napo Torriani, 10 – 20124 Milano
Telefone: +39 02 6692816
E-mail: info@milano.ladante.it
facebook @ladanteMilano
instagram @ladantemilano
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twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano

FI
REN
ZE

A ESCOLA DE ITALIANO
DE FLORENÇA

A Escola de Italiano de Florença está localizada no centro histórico, perto do Duomo, da Igreja
de SS. Annunziata e do Museu Arqueológico, e está localizada dentro do antigo Oratório de São
Pierino, que preserva afrescos importantes feitos por artistas florentinos do final do século XVI.
Um lugar de considerável prestígio histórico na cidade do Renascimento italiano.
A escola oferece cursos de italiano para todos os 6 níveis do Quadro Europeu Comum de Referência
para as Línguas (QECR): Iniciante (A1); Elementar (A2); Intermediário (B1); Progredido (B2);
Avançado (C1); Melhoria (C2). O tempo da aula para cursos em grupo é de 50 minutos, e o tempo
para aulas individuais é de 60 minutos.
Antes do início do curso, o estudante será submetido a um teste de entrada para avaliar o nível
do conhecimento linguístico.

TÍPO DE CURSO

N. DE HORAS

PREÇO por pessoa

CURSO REGULAR

40

€ 370

CURSO INTENSIVO
AULAS
PARA GRUPOS PEQUENOS

80

€ 640

2 estudantes

10

€ 250

2 estudantes

20

€ 400

CURSO DE CONVERSAÇÃO
AULAS INDIVIDUAIS

8

€ 100

20

€ 180

1

€ 40

Curso de preparação para o exame PLIDA

Preço dependente do número
dos estudantes e das horas

Curso de preparação para o exame PLIDA B1
para a cidadania

Preço dependente do número
dos estudantes e das horas

Os preços indicados são válidos de 1 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020.

Para consultar o calendário do curso, as promoções da Escola de Italiano de Florença
e a oferta educacional completa (aulas via Skype, cursos da empresa etc.), visite o site:
www.scuoleditaliano.it/firenze/corsi-firenze/
Para cursos com duração superior a 2 meses, entrar em contato com a secretaria
da escola para aproveitar dos descontos aplicados em cursos de longa duração.
Scuola di Italiano di Firenze
Via Gino Capponi, 4 – 50121 Firenze
Telefone: +39 055 2479014
E-mail: info@firenze.ladante.it
facebook @ladantefirenze
instagram @ladantefirenze

twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano
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BO
LO
GNA

A ESCOLA DE ITALIANO
DE BOLONHA

A Escola de Italiano de Bolonha está localizada no coração do centro histórico, a poucos passos da
famosa Piazza Maggiore. É uma cidade rica em arte, cultura e culinária, com a Universidade mais
antiga da Europa que a torna uma cidade à medida humana, ou melhor, à medida de estudante.
Da cidade de Bolonha, é possível chegar em um dia a algumas das mais belas cidades italianas de
arte: Veneza, Florença, Siena, Verona, Pádua, Mântua, Parma, Ravena e Roma, e também às praias
da Riviera de Romagna e às montanhas dos Apeninos.
A escola oferece cursos de italiano para todos os 6 níveis do Quadro Europeu Comum de Referência
para as Línguas (QECR): Iniciante (A1); Elementar (A2); Intermediário (B1); Progredido (B2);
Avançado (C1); Melhoria (C2). O tempo da aula para cursos em grupo é de 50 minutos, e o tempo
para aulas individuais é de 60 minutos.
Antes do início do curso, o estudante será submetido a um teste de entrada para avaliar o nível
do conhecimento linguístico.

TÍPO DE CURSO

N. DE HORAS

PREÇO por pessoa

CURSO REGULAR

32

€ 290

CURSO INTENSIVO
AULAS
PARA GRUPOS PEQUENOS

80

€ 690

2 estudantes

10

€ 250

2 estudantes

20

€ 350

8

€ 100

CURSO DE CONVERSAÇÃO
AULAS INDIVIDUAIS

20

€ 180

1

€ 40

Curso de preparação para o exame PLIDA

Preço dependente do número
dos estudantes e das horas

Curso de preparação para o exame PLIDA B1
para a cidadania

Preço dependente do número
dos estudantes e das horas

Os preços indicados são válidos de 1 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020.

Para consultar o calendário do curso, as promoções da Escola de Italiano de Bolonha
e a oferta educacional completa (aulas via Skype, cursos da empresa etc.), visite o site:
www.scuoleditaliano.it/bologna/corsi-bologna/
Para cursos com duração superior a 2 meses, entrar em contato com a secretaria
da escola para aproveitar dos descontos aplicados em cursos de longa duração.
Scuola di Italiano di Bologna
Piazza San Giovanni in Monte, 1/A – 40124 Bologna
Telefone: +39 051 239734
E-mail: info@bologna.ladante.it
facebook @ladantebologna
instagram @ladantebologna
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twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano

TO
RI
NO

A ESCOLA DE ITALIANO
DE TURIM

A Escola de Italiano de Turim está localizada no elegante bairro de Crocetta, entre a estação
Porta Nuova e a sede do Politécnico. Conhecida em todo o mundo como a capital da indústria
automobilística italiana, Turim também é um importante centro cultural, lar de universidades
de prestígio e museus internacionais, como o Museu Egípcio, o Museu do Cinema e o Museu do
Automóvel, e representa o ponto de encontro ideal entre história, arte, tecnologia e inovação.
A escola oferece cursos de italiano para todos os 6 níveis do Quadro Europeu Comum de Referência
para as Línguas (QECR): Iniciante (A1); Elementar (A2); Intermediário (B1); Progredido (B2);
Avançado (C1); Melhoria (C2). O tempo da aula para cursos em grupo é de 50 minutos, e o
tempo para aulas individuais é de 60 minutos.
Antes do início do curso, o estudante será submetido a um teste de entrada para avaliar o nível
do conhecimento linguístico.

TÍPO DE CURSO

N. DE HORAS

PREÇO por pessoa

CURSO REGULAR

32

€ 270

CURSO INTENSIVO
AULAS
PARA GRUPOS PEQUENOS

80

€ 650

2/3 estudantes

10

€ 220

2/3 estudantes

20

€ 400

12

€ 165

1

€ 40

CURSO DE CONVERSAÇÃO
AULAS INDIVIDUAIS
Curso de preparação para o exame PLIDA

Preço dependente do número
dos estudantes e das horas

Curso de preparação para o exame PLIDA B1
para a cidadania

Preço dependente do número
dos estudantes e das horas

Os preços indicados são válidos de 1 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020.

Para consultar o calendário do curso, as promoções da Escola de Italiano de Turim
e a oferta educacional completa (aulas via Skype, cursos da empresa etc.), visite o site:
www.scuoleditaliano.it/torino/corsi-torino/
Para cursos com duração superior a 2 meses, entrar em contato com a secretaria
da escola para aproveitar dos descontos aplicados em cursos de longa duração.
Scuola di Italiano di Torino
Corso Re Umberto, 65 – 10128 Torino
Telefone: +39 011 5681781
E-mail: info@torino.ladante.it
facebook @scuoladantetorino
instagram @ladantetorino

twitter @scuoleditaliano
skype scuoleditaliano
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CERTIFICADO
ADA
Ao final dos cursos de língua cada
estudante vai receber um certificado de
frequência correspondente ao nível do curso
frequentado. Trata-se do certificado ADA
(Certificado Dante Alighieri).
O certificado ADA, o mesmo e único em

tudo o mundo, será rastreável e certificará
a frequência em cursos que se referem ao
currículo da Dante Alighieri, o Plano dos
cursos da ADA, de acordo com os cursos
e a qualidade do ensino constantemente
monitorados pelo Conselho Científico PLIDA.

O QUE É
O PLANO DOS CURSOS ADA
O plano de curso ADA é um plano curricular e
de programação didática da Sociedade Dante
Alighieri. Foi projetado e desenvolvido como
um instrumento de programação e ensino
para as escolas de Italiano Dante, para seus
comitês ao redor do mundo e para todas as
instituições que oferecem cursos de italiano
para estrangeiros. O plano descreve todos
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os conteúdos que, tratados adequadamente
do ponto de vista educacional, podem
desenvolver a competência linguística do
aluno em um determinado nível. ADA é
articulada nos seis níveis descritos pelo
Quadro Europeu Comum de Referência para
as Línguas (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

CERTIFICAÇÃO
PLIDA
Todas as escolas de italiano são sedes oficiais do
exame PLIDA (a certificação de competência da
língua italiana) um diploma reconhecido pelos
Ministérios das Relações Exteriores, Trabalho e
Educação, Universidade e Pesquisa. O exame
PLIDA é útil para estudantes estrangeiros que
querem matricular-se em universidades, com
condições facilitadas.
A certificação PLIDA é emitida pela Sociedade
Dante Alighieri e é reconhecida pelo Ministério
das Relações Exteriores, da Universidade
“La Sapienza” de Roma, do Ministério do
Trabalho e Políticas Sociais, do Ministério
da Universidade e Pesquisa e do Ministério
do Interior para obter uma autorização de
residência definitiva.
A Sociedade Dante Alighieri é membro
fundador da Associação CLIQ (Certificado
de Língua italiana de Qualidade - Acordo
entre o Ministério das Relações Exteriores e
Organismos Certificadores).

O certificado PLIDA permite:
• indicar no curriculum vitae o nível de
conhecimento da língua italiana de maneira
mais transparente;
• se matricular em universidades italianas sem
fazer o exame de italiano (nível B2 ou C1);
• obter uma permissão de longa permanência.
[Quem apresentar um certificado PLIDA de
nível A2 (ou B1, B2 ...) estará isento dos testes
de língua organizados pelas prefeituras];
• obter a cidadania italiana [em base ao novo
decreto legislativo 4 de outubro de 2018 n.
113 a certificação de nível B1 se tornou um
requisito necessário para obter a cidadania
italiana];
• os cidadãos da região de Trentino-Alto
Ádige são isentos dos exames de italiano
para a licença bilíngue.
Para mais informações sobre a certificação
PLIDA, visite www.plida.it
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CONTACTOS
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Roma
Piazza di Firenze, 27 – 00186
Telefone: +39 06 6873722
E-mail: info@roma.ladante.it
scuoleditaliano.it/roma
Horário da secretaria
Segunda e Quinta: 09.00 - 18.00 | Terça e Quarta: 09.00 - 14.00
Sexta: 14.00 - 16.00
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Milano
Via Napo Torriani, 10 – 20124 Milano
Telefone: +39 02 6692816
E-mail: info@milano.ladante.it
scuoleditaliano.it/milano
Horário da secretaria
Segunda-Sexta: 09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30
Quarta: fechado à tarde
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Firenze
Via Gino Capponi, 4 – 50121 Firenze
Telefone: +39 055 2479014
E-mail: info@firenze.ladante.it
scuoleditaliano.it/firenze
Horário da secretaria
Segunda-Sexta: 09.00 - 13.00
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Bologna
Piazza San Giovanni in Monte, 1/A – 40124 Bologna
Telefone: +39 051 239734
E-mail: info@bologna.ladante.it
scuoleditaliano.it/bologna
Horário da secretaria
Segunda-Quinta-Sexta: 09.00 - 13.00
Terça-Quarta: 15.00 - 19.00
Società Dante Alighieri, Scuola di Italiano di Torino
Corso Re Umberto, 65 – 10128 Torino
Telefone: +39 011 5681781
E-mail: info@torino.ladante.it
scuoleditaliano.it/torino
Horário da secretaria
Segunda-Sexta: 09.00 - 13.00
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INSCRIÇÃO
PARA CURSOS
A taxa de inscrição para os cursos, incluído o
cartão de membro, é de € 60. O cartão é válido
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de todos
os anos e permite que o estudante participe
de todas as atividades organizadas pela Dante

Alighieri e reserve descontos nas associações e
estabelecimentos afiliados, incluídos museus,
livrarias, teatros e
restaurantes (https://
ladante.it/diventa-socio/le-convenzioni-initalia-e-nel-mondo. html).

ESTUDANTES
EXTRA-COMUNITÁRIOS
Estudantes extra-comunitários que desejam
se inscrever em cursos devem pagar a taxa de
inscrição, mais a taxa pelos cursos que querem
frequentar.
Após o recebimento da soma, a Escola emitirá
o certificado útil para a emissão do visto para
fins de estudo. O pagamento das taxas do
curso pode ser feito nas secretarias das Escolas
de Italiano, por transferência bancária ou pelo
site www.scuoleditaliano.it.

Todas as cobranças bancárias são de
responsabilidade do estudante.
Antes de efetuar o pagamento da taxa de
inscrição e dos cursos, é aconselhável ir à
Representação Diplomática Italiana do próprio
país para descobrir as condições necessárias
para obter um visto de entrada por motivos
de estudo.
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Ufficio Scuole di Italiano
Piazza Firenze, 27
00186 ROMA
Telefone: +39 06 6873694-5
Skype: scuoleditaliano
scuoleditaliano@ladante.it
www.scuoleditaliano.it

