
 

CURSO INTENSIVO 80 HORAS (todos os níveis)* 
De segunda a sexta das 9h00 às 12h40.  

 5 setembro 2022  -  30 setembro 2022 

 3 outubro 2022  - 28 outubro 2022 

 31 outubro 2022  - 25 novembro 2022 

 28 novembro 2022  - 23 dezembro 2022 

 9 janeiro 2023  -  3 febrero 2023 

 6 febrero 2023  - 3 março 2023 

 6 março 2023   - 31 março 2023 

 3 abril 2023          - 28 abril 2023 

 2 maio 2023   - 26 maio 2023 

 29 maio 2023    - 23 junho 2023 

 26 junho 2023   - 21 julho 2023 

 24 julho 2023    - 25 agosto 2023 

* Os cursos são ministrados em italiano. A hora-aula é de 50 minutos. A 
Direção se reserva o direito de fechar os cursos que não tiverem o número 
mínimo de alunos matriculados. 

  

CALENDÁRIO  
DO ANO ACADÊMICO 2022-2023 

 

 

 

 

 



CURSO ORDINARIO 30 HORAS (todos os níveis)* 
2 vezes por semana, segunda e quarta-feira, das 18h00 às 20h40. 

  29 agosto 2022  - 28 setembro 2022 

  3 outubro 2022  - 2 novembro 2022 

  7 novembro 2022  - 7 dezembro 2022 

  12 dezembro 2022  - 25 janeiro 2023 

  30 janeiro 2023  - 1 março 2023 

  6 março 2023  - 5 abril 2023 

  10 abril 2023   - 10 maio 2023 

  15 maio 2023  - 14 junho 2023 

  19 junho 2023  - 19 julho 2023 

  24 julho 2023  - 30 agosto 2023 

* Os cursos são ministrados em italiano. A hora-aula é de 50 minutos. A 
Direção se reserva o direito de fechar os cursos que não tiverem o número 
mínimo de alunos matriculados. 

 

CURSO ORDINARIO 30 HORAS (todos os níveis)* 
2 vezes por semana, terça-feira e quinta-feira, das 18h00 às 20h40.  

  30 agosto 2022  - 29 setembro 2022 

  4 outubro 2022  - 3 novembro 2022 

  8 novembro 2022  - 8 dezembro 2023 

  13 dezembro 2023  - 26 janeiro 2023 

  31 janeiro 2023  - 2 março 2023 

  7 março 2023  - 6 abril 2023 

  11 abril 2023   - 11 maio 2023 

  16 maio 2023  - 15 junho 2023 

  20 junho 2023  - 20 julho 2023 



  25 julho 2023  - 31 agosto 2023 

* Os cursos são ministrados em italiano. A hora-aula é de 50 minutos. A 
Direção se reserva o direito de fechar os cursos que não tiverem o número 
mínimo de alunos matriculados. 

 

CURSO ORDINARIO 30 HORAS (todos os níveis)* 
Uma vez por semana, aos sábados das 9h20 às 13h00. 

  27 agosto 2022  - 15 outubro 2022 

  22 outubro 2022  - 10 dezembro 2022 

  17 dezembro 2022  - 18 febrero 2023 

 25 febrero 2023  - 15 abril 2023 

  22 abril 2023   - 10 junho 2023 

  17 junho 2023  - 5 agosto 2023 

* Os cursos são ministrados em italiano. A hora-aula é de 50 minutos. A 
Direção se reserva o direito de fechar os cursos que não tiverem o número 
mínimo de alunos matriculados. 

 

Taxa de matrícula de € 55 * 

* incluído cartão de associação válido de 1 de janeiro até o 31 de dezembro de 
cada ano. 

 

 

 
 

Os cursos são ministrados em italiano. A hora-aula é de 50 
minutos. A Direção se reserva o direito de fechar os cursos que não 
tiverem o número mínimo de alunos matriculados. De acordo com o 
calendário e os fechamentos da Escola devido a feriados, o número 
de horas dos cursos e seus relativos custos podem sofrer 
alterações.  

 

 Regulamento:http://www.scuoleditaliano.it/wp-
content/uploads/2018/05/Regolamento-Scuole-di-Italiano-1.pdf 

 


