Como estudar na Itália

CURSO DE LÍNGUA E CULTURA ITALIANA - CAMERINO - REGIÃO DE MARCHE - ITÁLIA

CALENDÁRIO - 2011

Já encontram-se abertas as inscrições para o Curso de Língua e Cultura Italiana da Scuola
Dante Alighieri,
na cidade de Camerino, na
Itália, para o ano letivo de 2011.

Para os brasileiros a escola oferece um desconto especial de 48%. Com a promoção, o preço
de € 1.708 cai para € 888.

O curso oferece:

* 80 horas de curso intensivo de língua italiana (4 semanas) - de segunda a sexta-feira, com
turmas de 12 a 14 estudantes;
* 20 horas de cultura italiana: história da arte, literatura, instituições, música, história, tradições,
civilização e gastronomia;
* 8 visitas culturais guiadas pelos professores: 5 visitas a localidades da Região de Marche e 3
visitas nos fins de semana às principais cidades da arte: Florença, Bolonha, Assis, Roma ou
Veneza, Gúbio, San Marino, Urbino, Siena ou Pisa;
* alojamento em quarto duplo no centro de Camerino em apartamentos autônomos para 5 ou 6
pessoas, próximo ao edifício da escola, com quartos duplos, cozinha equipada e televisão;
* atividades complementares com noite de boas-vindas, cineforum, duas noites de música e de
canções italianas, jantar internacional, aulas de culinária, entrega de certificados;
* possibilidade de praticar jogging, futebol, vôlei, basquete, tênis e natação;
* traslado gratuito da estação de Camerino (chegada);
* ponto de internet e wireless na escola gratuito;
* serviço opcional de traslado pago (somente no domingo do início do curso e com reserva) do
aeroporto de Roma ou do aeroporto de Ancona.

Calendário dos Cursos - 2011
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Janeiro

03/01 a 28/01

Fevereiro

31/01 a 25/02

Março

28/02 a 25/03

Abril

04/04 a 29/04

Maio

02/05 a 27/05

Junho

30/05 a 24/06

Julho

04/07 a 29/07

Agosto

01/08 a 26/08

Setembro

29/08/ a 23/09

Outubro

03/10 a 28/10

Novembro

31/10 a 25/11
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Mais informações: Piazza G. Garibaldi, 7 - 62032 - Camerino (MC) Italia

e-mail: centroalighieri@scuoladantealighieri.org

Tel: + 39 0737 642644

Fax: + 39 0737 642611


3/3

