Ano 2020
Curso de italiano intensivo em Veneza
O curso se articula em 4 horas de lições, divididas entre dois professores, de segunda à sexta-feira, das 9h às 13h. Os grupos são
compostos no máximo por 12 estudantes. O curso dura 4 por semanas (80 horas e 55 minútos cada uma) e é formulado conforme o
5 níveis linguísticos. De acordo com o curso, os participantes poderão adquirir competências básicas do italiano ou aprofundar e
aperfeiçoar os próprios conhecimentos.
Os principiantes podem se inscrever só a partir da primeira semana do curso (veja a tabela das datas dos cursos), é possível se
inscrever somente no número de semanas desejadas. Todas as atividades e os materiais didácticos estão incluídos.
1 semana 280 euros
12 semanas 1620 euros
2 semanas 470 euros
16 semanas 2160 euros
3 semanas 640 euros
20 semanas 2700 euros
4 semanas 780 euros
24 semanas 3240 euros
Cada semana extra a partir da quinta até a décima primeira custam 160 euros e a partir da décima segunda 135 euros.

Curso de italiano intensivo à tarde em Veneza
Possui as mesmas características do curso intensivo, mas acontece no período da tarde, das 17:00 h às 20:00 h e está disponível só
no verão (veja a tabela das datas). Nesse caso são 4 níveis (principiante, intermediário, médio-avançado e avançado).
1 semana 180 euros
12 semanas 1200 euros
2 semanas 300 euros
16 semanas 1600 euros
3 semanas 450 euros
18 semanas 1800 euros
4 semanas 540 euros
20 semanas 2000 euros
A partir da quinta semana, cada semana extra custa 110 euros e a partir da décima segunda 100 euros.

Curso de italiano intensivo em Trieste
Possui as mesmas características do curso intensivo em Veneza, acontece pela manhã das 9h às 13h. Está disponível em 4 níveis
(iniciante, intermediario, médio-avançado e avançado) mas só a partir do fim de abril até o fim de outubro (veja a tabela).
1 semana 220 euros
12 semanas 1200 euros
2 semanas 360 euros
16 semanas 1600 euros
3 semanas 480 euros
20 semanas 2000 euros
4 semanas 600 euros
24 semanas 2400 euros
Cada semana extra da quinta até a décima primeira custam 120 euros, a partir da décima segunda 100 euros.

Curso Combinado 1
É a combinação ideal para o estudante que quiser aproveitar bastante a estada linguística. A alternâcia entre o trabalho em grupo e
individual permite intensificar o percurso de aprendizagem do italiano, adaptando-se às exigências de cada estudante. O Super 1
combina o curso intensivo a uma hora de aula particular toda tarde, de segunda à sexta-feira.
Em Veneza
1 semana 450 euros

2 semanas 810 euros

3 semanas 1150 euros

4 semanas 1460 euros

Em Veneza em combinação
com o curso da tarde
1 semana 360 euros

2 semanas 660 euros

3 semanas 990 euros

4 semanas 1260 euros

3 semanas 1020 euro

4 semanas 1320 euros

Em Trieste
1 semana 400 euros
2 semanas 720 euros
A semana extra custa 310 euros em Veneza, 290 em Trieste.

Curso Combinado 2
Possui as mesma características do anterior, mas combina o curso intensivo com 2 horas de aulas particulares toda tarde, de
segunda à sexta-feira.
Em Veneza
1 semana 640 euros
2 semanas 1190 euros
3 semanas 1690 euros
4 semanas 2180 euros
Em Trieste
1 semana 580 euros
2 semanas 1080 euros
A semana extra custa 500 euros em Veneza, 460 em Trieste.

3 semanas 1560 euros

4 semanas 2040 euros

Curso individual de italiano em Veneza e Trieste
Este tipo de curso pode começar a qualquer dia do ano. Intensidade, duração e argumentos do curso são determinadas segundo as
necessidades do estudante. É preciso se inscrever para no mínimo 5 horas. É também possível se inscrever num curso semi-individual
(dois, três ou quatro estudantes).
1/2 estudantes 40 euros/hora

3/4 estudantes 56 euros/hora

Curso de Arte
Indicado para quem busca descobrir a cidade através de itinerários guiados para conhecer as obras-primas da pintura e da
arquitetura veneziana. O curso é em italiano e se articula em 3 horas por dia de lição fora da sala de aula, pela manhã, da segunda à
sexta-feira, de 9h30 às 12h30, mas os horários podem variar com base nos horários de abertura dos museus, igrejas e palácios. Todas
as entradas são incluídas. Podem também reservar horas de lições individuais, seja em italiano ou em inglês.
Cursos de grupo
1 semana 280 euros

2 semanas 470 euros

Arte individual em italiano

Arte individuale em inglês

1/2 estudantes 46 euros/hora

1/2 estudantes 54 euros/hora

A cozinha da quinta-feira em Veneza
Quinta-feira à tarde na cozinha da escola, sob a orientação da nossa boa cozinheira Anna, os estudantes preparão (preparam)
diferentes pratos da tradição local e regional para depois probá-los juntamente a um copo de vinho. Todas as quinta-feiras das 17 às
21 horas.

Custo: 40 Euro (para os não inscritos ao nossos cursos 50)

Aula de culinária e da civilização veneziana
Neste tipo de curso, enfrentaremos uma jornada histórico-artístico-gastronômica que se desenvolve em três fases:
• Introdução histórica
• Seminário sobre obras de arte relacionadas à evolução gastronômica
• Demonstrações práticas de culinária.
O curso é realizado de segunda a sexta-feira, durante 3 horas por dia. O horário é geralmente das 10:00 às 13:00.
Datas: 9 a 13 de março de 2020, 4 a 8 de maio de 2020, 31 de agosto a 4 de setembro de 2020

Custo por uma semana: 280 euros. Nível de idioma recomendado: nível A1 concluído.

Calendário dos cursos 2020
Cursos intensivos e combinados em Veneza
Primeira semana

Segunda semana

Terceira semana

Quarta semana

06.01 – 10.01*

13.01 - 17.01

20.01 – 24.01

27.01 – 31.01

03.02 – 07.02

10.02 – 14.02

17.02 - 21.02

24.02 – 28.02

02.03 – 06.03

09.03 – 13.03

16.03 – 20.03

23.03 – 27.03

30.03 – 03.04

06.04 – 10.04

13.04 – 17.04*

20.04 – 24.04

27.04 – 01.05*

04.05 – 08.05

11.05 – 15.05

18.05 – 22.05

25.05 – 29.05

01.06 – 05.06*

08.06 – 12.06

15.06 – 19.06

22.06 – 26.06

29.06 – 03.07

06.07 – 10.07

13.07 – 17.07

20.07 – 24.07

27.07 – 31.07

03.08 – 07.08

10.08 – 14.08

17.08 – 21.08

24.08 – 28.08

31.08 – 04.09

07.09 – 11.09

14.09 – 18.09

21.09 – 25.09

28.09 – 02.10

05.10 – 09.10

12.10 – 16.10

19.10 – 23.10

26.10 – 30.10

02.11 – 06.11

09.11 – 13.11

16.11 – 20.11

23.11 – 27.11

30.11 – 04.12

07.12 – 11.12*

14.12 - 18.12

Curso intensivo à tarde em Veneza
Primeira semana

Segunda semana

Terceira semana

Quarta semana

08.06 – 12.06

15.06 – 19.06

22.06 – 26.06

29.06 – 03.07

06.07 – 10.07

13.07 – 17.07

20.07 – 24.07

27.07 – 31.07

03.08 – 07.08

10.08 – 14.08

17.08 – 21.08

24.08 – 28.08

Cursos intensivos e combinados em Trieste
Primeira semana

Segunda semana

Terceira semana

06.04 – 10.04

13.04 – 17.04*

20.04 – 24.04

27.04 – 01.05*

Quarta semana

04.05 – 08.05

11.05 – 15.05

18.05 – 22.05

25.05 – 29.05

01.06 – 05.06*

08.06 – 12.06

15.06 – 19.06

22.06 – 26.06

29.06 – 03.07

06.07 – 10.07

13.07 – 17.07

20.07 – 24.07

27.07 – 31.07

03.08 – 07.08

10.08 – 14.08

17.08 – 21.08

24.08 – 28.08

31.08 – 04.09

07.09 – 11.09

14.09 – 18.09

21.09 – 25.09

28.09 – 02.10

05.10 – 09.10

12.10 – 16.10

19.10 – 23.10

26.10 – 30.10

02.11 – 06.11

09.11 – 13.11

16.11 – 20.11

23.11 – 27.11

Curso de Arte em Veneza
16.03 – 20.03

23.03 – 27.03

30.03 – 03.04

06.04 – 10.04

20.04 – 24.04

27.04 – 01.05*

11.05 – 15.05

18.05 – 22.05

08.06 – 12.06

15.06 – 19.06

22.06 – 26.06

29.06 – 03.07

13.07 – 17.07

20.07 – 24.07

07.09 – 11.09

14.09 – 18.09

21.09 – 25.09

28.09 – 02.10

12.10 – 16.10

19.10 – 23.10

09.11 – 13.11

16.11 – 20.11

07.12 – 11.12

14.12 - 18.12

04.05 – 08.05

31.08 – 04.09

Culinária e Civilização
09.03 – 13.03
veneziana

Os iniciantes podem se inscrever somente a partir da primeira semana do curso . *Festas nacionais: 6 de janeiro, 13 de abril, 1
de maio, 2 de junho, 8 de dezembro. As semanas de 6 de janeiro e 8 de dezembro a escola fará 5 horas de aulas em 4 dias. Nos
dias 13 de abril, 1 de maio e 2 de junho, a escola organiza uma excursão para os alunos. Para o curso de arte, durante a
semana de 1º de maio, a escola fará 15 horas em 4 dias.

Alojamentos em Veneza
Quarto único com casa de banho
privada Residenza Santa Marta

Quarto duplo com casa de banho
privada Residenza Santa Marta

Quarto único com
residentes venezianos

Quarto duplo com residentes
venezianos

1 semana 270 euros
2 semanas 520 euros
3 semanas 630 euros
4 semanas 840 euros
Noite extra 40 euros
Semana extra 210 euros

1 semana 400 euros
2 semanas 770 euros
3 semanas 1150 euros
4 semanas 1530 euros
Noite extra 60 euros
Semana extra 380 euros

1 semana 200 euros
2 semanas 340 euros
3 semanas 460 euros
4 semanas 580 euros
Noite extra 30 euros
Semana extra 130 euros

1 semana 290 euros
2 semanas 490 euros
3 semanas 660 euros
4 semanas 820 euros
Noite extra 50 euros
Semana extra 160 euros

Alojamentos em Trieste
Quarto único com residentes
triestinos
1 semana 130 euros
2 semanas 260 euros
3 semanas 390 euros
4 semanas 500 euros
Noite extra 25 euros
Semana extra 120 euros

Quarto duplo com
residentes triestinos
1 semana 190 euros
2 semanas 380 euros
3 semanas 540 euros
4 semanas 700 euro
Noite extra 35 euros
Semana extra 160 euros

Todos os alojamentos estão disponíveis para reserva de domingo até sábado. Os quartos duplos estão disponíveis só para os estudantes que viajam
juntos. Os alojamentos ficam no centro histórico de Veneza e de Trieste.
A escola cuida para que todos os quartos tenham o mesmo padrão. Os alojamentos possuem sala de banho e cozinha compartilhados e máquina de
lavar (com exceção do convento, onde a sala de banho é privada). Os quartos são simples, limpos e seguros.

Contatos
A secretaria da escola está aberta de segunda à sexta-feira, das 8h45 às 17h00.
Istituto Veneza
Dorsoduro 3116/A
30123 Veneza
Italia

Istituto Veneza a Trieste
Via del Collegio 6
34121 Trieste
Italia

Telefone: +390415224331
Fax:
+390415285628
www.istitutoVeneza.com
info@istitutoVeneza.com

