Alemão como segunda língua
Contato
Telefone para 0842 843 844: Nós o(a) ajudaremos a ecolher o curso que lhe é conveniente.
Aconselhamento na inscrição: Em conversa pessoal com experientes professores de língua, é
possível esclarecer qual é o seu curso ideal. Os dados encontram-se em nossa página web.
Aconselhamento personalizado: Venha até a escola também para realizar um teste de
classificação de nível.
Horário de funcionamento: segunda a sexta 8.00h–18.00h
Endereço: Riesbachstrasse 11, 8008 Zurique (a 7 minutos da estação ferroviária Stadelhofen),
bonde 2 e 4 até a Feldeggstrasse
Vista geral: g.co/maps/4e46y

Tipos de cursos
Tipo de curso

Nível

Cursos de Alfabetização & Basico

Preço CHF
590.– a 1790.–

Standard & Diploma

A1 – C2

650.– a 2300.–

Cursos de reforço para Apprendisti

A2 – B1/B2

520.–

Redação & Gramática

A2 – C1/C2

420.– a 620.–

Conversação & Pronúncia

A2 – C2

120.– a 750.–

FAQ – perguntas frequentes
Quais são os cursos disponíveis?
A EB Zürich oferece além dos cursos acima indicados, cursos especiais, tais como cursos de alfabetização,
cursos de redação e de gramática, cursos de pronúncia, alemão para profissões em hospitais, alemão para
funcionários em firmas.
Quais os níveis/graus de curso que existem?
Os níveis dos cursos de alemão correspondem ao Portfólio Europeu de Linguas (PEL). Quando são
concluidos os graus dum nível, você tem o nível daquele nível descrito. Exemplos: Depois de terminado o
curso «Deutsch A2 Tages-Intensiv 3/3» (grau 3 de 3), você tem concluido o nível A2, depois de ter
frequentado o curso «Deutsch B1 Kurzkurs 3/3» (grau 3 de 3) você concluiu o nível B1.
− Nível linguístico A1 a C2 (PDF)
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Como faço para descobrir qual é o nível adequado para mim?
O teste de classificação de nível o (a) ajudará a descobrir qual é o seu verdadeiro nível de conhecimento.
O teste pode ser feito online por meio da página web da EB Zurique ou pode ser feito em nossa escola na
Riesbachstrasse 11, 8008 Zurique.
− Teste de nível de alemão A1 (PDF)
− Teste de nível de alemão A2 (PDF)
− Teste de nível de alemão B1 (PDF)
− Teste de nível de alemão B2 (PDF)
− Teste de nível de alemão C1/C2 (PDF)
Para quais exames de certificações oficiais posso me preparar na EB Zurique?
Os cursos da EB Zurique preparam para todas as certificações oficiais:
− ÖSD Zertifikat A1
− ÖSD Zertifikat A2
− ÖSD Zertifikat B1
− ÖSD Zertifikat B2
− Goethe-Zertifikat C1
− Goethe-Zertifikat C2
Quando e onde são realizados os exames para os diplomas?
A EB Zurique é um centro de exames ÖSD e aplica tais exames desde o nível A1 até o B2. Os exames
para o Certificado Goethe C1 e C2 não são realizados na escola.
Como faço para me inscrever em um curso?
Você pode se inscrever online através da página web www.eb-zuerich.ch ou diretamente na
administração: Riesbachstrasse 11, 8008 Zurique.
Quanto tempo dura uma aula?
Uma aula dura 45 minutos.
Os livros estão incluidos no preço do curso?
Não, os livros não estão incluidos no preço do curso.
Onde são ministrados os cursos?
A EB Zurique atua em diferentes locais na cidade de Zurique:
Bildungszentrum für Erwachsene BiZE: Riesbachstrasse 11, 8008 Zurique (próximo à estação ferroviária
Stadelhofen)
Altstetten: Max-Högger-Strasse 2, 8048 Zurique (próximo à estação ferroviária Altstetten)
Technopark Haus Darwin: Technoparkstrasse, 8005 Zurique (próximo à estação ferroviária Hardbrücke)
Schulhaus Lagerstrasse: Lagerstrasse 55, 8004 Zurique (próximo à estação ferroviária Hauptbahnhof
Zurique)
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