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Salerno

Salerno é um lugar ideal para harmonizar o estudo da língua
italiana com passeios ricos de história, arte, cultura e mar.
Aqui você vai ter a oportunidade de uma imersão no autêntico estilo
de vida italiana, através do seu ritmo e a atmosfera.
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Todos nós teremos um grande prazer e alegria
de recebê-los na nossa sugestiva realidade.
Te esperamos de braços abertos!
Diretora
Francesca Romana Memoli
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SALERNO: TRADIÇÕES E VIDA MODERNA
Salerno é situada no sul da Itália, no golfo que faz parte da maravilhosa Costa Amalfitana (Amalfi,
Positano, Rabelo, Sorrindo) perto dos famosos lugares turísticos da região da Campânia ( Pompeu,
Paes Tum, Nápoles, Café, cimento, etc.). A cidade conservou intactas as ligações com a sua história,
a qual se reflete em numerosos monumentos e nas manifestações folclóricas. O centro histórico com
seus quarteirões medievais cria uma fantástica síntese atemporal de autenticidade italiana no qual,
o antigo se funde com o moderno. O símbolo da cidade é a sua orla marítima, localizada à beira mar,
Salerno oferece prazer e beleza de um esplendido panorama com seu mar de tonalidades azuladas
únicas e vias floridas com palácios antigos.

PORQUE ESCOLHER SALERNO
Salerno è a cidade ideal para combinar o estudo da língua
italiana ao lazer de uma agradável viagem.A cidade oferece
inúmeras vantagens:
• Posição geográfica estratégica: Os estudantes podem
facilmente ter acesso aos pricipais locais de interesse
cultural na região da Campania em poucos minutos através
de transportes públicos.
• Típica cidade Italiana: Salerno não é uma destinação para
o turísmo de massa e os estudantes tem a oportunidade de
vivenciar a autêntica vida italiana e interagir com a cultura
local.
• Baixo custo de vida: Graças a ausência de um turísmo de
massa, o custo de vida em Salerno é inferior à aqueles de
outras cidades turísticas ( por exe.: 1 espresso+ 1 cornetto
= eur 1.20). Por este motivo, Salerno também pode ser
considerado como o lugar ideal para longas permanências.

COMO CHEGAR EM SALERNO
Com avião – O aeroporto internacional mais próximo se encontra em Napoli Capodichino (50 Km de Salerno) e faz conexão com os aeroportos de todo o
mundo. Conexões a cada hora permitem uma rápida transição a Salerno.
Com trem – Salerno é interligada a toda rede ferroviária nacional com os velozes Eurostar e Intercity.
Com automóvel – Salerno è conectada de modo otimizado a toda rede de estradas nacionais.

Centro de Língua e Cultura Italiana - Salerno
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ACCADEMIA ITALIANA
Desde 1997 A Accademia Italiana se encontra posicionada em uma das estradas mais belas
de Salerno, via Roma, a dois passos do centro histórico. A escola é situada em um antigo
palácio, situada em frente a orla marítima e é dotada de 14 salas de aula e 2 salas
multimídea, biblioteca e vídeoteca. As pricipais atrações turísticas
encontram-se a poucos minutos a pé da escola. Atualmente a
Accademia Italiana representa uma das estruturas mais válidas e
confiáveis na Itália e é reconhecida pelo:
Italian Ministry
of Education, University
and Research (p.a. 368/11)

International
Association of
Language Centres

Association of Schools
of Italian
as Second Language
University for Foreigners
of Siena
(DITALS, CILS centre)

University for Foreigners
of Perugia
(CELI, DILI centre)

ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA
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CURSOS DE LÍNGUA ITALIANA
Os cursos de língua italiana ocorrem durante todo o ano com um programa organizado em 6 níveis de estudos previstos pelo
CEF Quadro di Riferimento Europeo a partir do nível principiante ao avanzato (A1-C1). Os nossos cursos tem como objetivo o
desenvolvimento da capacidade de comunicação do aluno. Os cursos encontram-se disponíveis para estudantes a partir de 16 anos
e a frequência mínima é de 1 semana.

STANDARD
4 aulas de grupo por dia, 20 aulas por semana

INTENSIVO
6 aulas de grupo por dia / 30 aulas por semana

SUPER INTENSIVO
4 aulas de grupo + 1 aula individual por dia, 20 + 5 aulass por semana

INDIVIDUAL
Estes cursos são personalizados em base as exigências do aluno. Os professores
elaboram um plano didático específico a fim de aperfeiçoar ao máximo as horas
de aula e o rendimento. Os cursos individuais encontram-se disponíveis durante
todo o ano letivo e tem início toda a segunda-feira. A freqüência mínima é de
uma semana.
Frequência mínima: 2 aulas por dia /10 aulas por semana

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA OS EXAMES
A Accademia Italiana é um Centro Autorizado pelas Universidades “Università
per Stranieri di Siena e Perugia” para as certificações oficiais CILS e CELI,
reconhecidas pelo Consiglio d’Europa, e para a certificação AIL. A escola
organiza cursos preparatórios para todas estas certificações e exames em
diversas datas durante o ano. Os cursos preparatórios são geralmente,
individuais para adaptar uma estratégia didática específica às exigências
singulares de cada estudante.
Curso Individual: 2 semanas
4 aulas individuais por dia / 20 aulas por semana
Centro de Língua e Cultura Italiana - Salerno
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METODO DIDÁTICO
NÍVEIS
Os cursos de língua italiana ocorrem durante todo o ano com um programa
organizado em 6 níveis de estudos previstos pelo CEF Quadro di Riferimento
Europeo a partir do nível principiante ao avançado (A1-C1). No primeiro dia de
aula, os alunos são avaliados através de um teste de ingresso para determinar o
nível de competência da língua italiana. No decorrer do curso, serão realizados
testes semanais, os quais, tem como objetivo, uma atenta avaliação do
progresso do aluno.

CLASSES E CERTIFICADOS
As classes são compostas de um mínimo de 4 e ao máximo de 10 alunos.
Esta disposição permite uma relação eficaz mais veloz no grupo e permite o
professor de seguir os progressos linguísticos de cada estudante. Ao término
do curso, os alunos recebem um certificado que descreve o nível alcançado, o
programa didático e os resultados finais.
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O método de aprendizado é baseado na técnica atual e moderna da
língua italiana como segunda língua e tem como foco às 4 habilidades:
compreensão auditiva; produção escrita e oral e compreensão. A nossa
metodologia didática tem como fundamento, o princípio na prática
lingüística integrada a tecnologia atual disponível (didática de texto,
áudio visual e multimídia). O contato direto professor – estudante é
eficiente graças ao número de grupo de no máximo 10 alunos por sala,
o qual favorece uma privilegiada condição de aprendizado e concede
aos estudantes receber um constante feedback sobre o progresso
real lingüístico. Todos os professores são altamente qualificados,
especializados e habilitados na área do ensino da língua italiana
para estrangeiros, como L2 (Italiano para estrangeiros na Itália) e LS
(Italiano para estrangeiros no exterior) e unidos em sintonia com o
staff, representam o principal ponto de referência dos estudantes.

CURSOS PARA PROFESSORES
A Accademia Italiana organiza cursos para professores de italiano L2/LS. As aulas tem por objetivo fornecer aos professores novas técnicas
didáticas e recursos indispensáveis para trabalhar de modo mais eficiente com as aulas de língua italiana. Os cursos ocorrem durante todo
o ano com soluções personalizadas com base as exigências dos participantes. São afrontados aperfeiçoamentos linguísticos e glottodidattica,
elaboração de materiais autênticos, estruturação de unidade didática, elementos de cultura italiana.
As aulas são integradas à atividades de estágio, no qual se aprendem as dinâmicas de classe e se vivenciam diretamente as atividades
desenvolvidas. A variedade de argumentos e o confronto com os colegas e alunos provenientes de Países diversos, representam uma
oportunidade importante de crescimento profissional.
Os seguintes cursos fazem parte do financiamento de Erasmus +.
LÍNGUA ITALIANA E METODOLOGIA
Número PIC: 899005604
20 aulas de Italiano geral + 10 aulas de metodologia por semana
CURSO de 1 o 2 SEMANAS
Nível mínimo de Italiano: B1

METODOLOGIA DE ENSINO DO ITALIANO LS
16 aulas de metodologia de ensino do italiano L2/LS + 6 aulas práticas de
metodologia por semana
CURSO de 1 o 2 SEMANAS
Nível mínimo de Italiano: B2

CURSO DE FORMAÇÃO DITALS I PARA PROFESSORES
NÃO MADRELINGUA
As Certificações DITALS è um título fornecido pela Università per Stranieri de
Siena que certifica a preparazione teorico-prática dos professores de italiano
como L2/LS.
A ACCADEMIA ITALIANA ÈA SEDE DO EXAMES DITALS, AUTORIZADA PELA
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
CURSO DE 1 SEMANA:
30 HORAS de curso teórico e prático de formação para certificação DITALS I
Nível mínimo de Italiano: C1 (comprovado com certificação oficial).
Este curso è disponível também para professores de madrelíngua italiana.
O Estágio (pré-requisito do exame) pode ser organizado com custo extra, com
início toda segunda-feira.
Centro de Língua e Cultura Italiana - Salerno
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CURSOS PARA PROFISSIONAIS E INTERNSHIP
PROFISSIONAIS
Estes cursos são voltados aos profissionais que desejam estudar o italiano
direcionado a própria experiência profissional, aprimorando a capacidade
do conhecimento da língua em geral e aquela da linguagem do seu
setor específico. As aulas são personalizadas e podem ser ministradas
individualmente (1-a-1) o semi-individuais (2/3/4-a-1).
Em ambos os casos se segue um programa didático sobre medida, estabelecido
através dos professores que são altamente qualificados e especializados
em todas as linguagens setoriais: comercial, administrativa, legal, médica,
bancária, diplomática, administrativa, militar, aeronáutica, etc.
Individual (1-a-1)
Semi-individual (2/3 –a-1)
4-6 aulas por dia / 20 o 30 aulas por semana
Mínimo 1 semana
Frequencia: de Segunda à Sexta-feira
Duração da aula: 45 minutos

INTERNSHIP
Este programa consiste em uma experiência de trabalho não renumerado, válido
para o aperfeiçoamento do italiano aplicado ao setor profissional. Os alunos
praticam a língua em situações profissionais reais, participando de atividades
da empresa com profissionais de vários setores.
O PROGRAMA INCLUI
• Curso preparatório
4 semanas / 80 aulas
• INTERNSHIP nas empresas com
profissionais selecionados
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CURSOS DE CULTURA E ARTE ITALIANA
Estes cursos são combinados com os cursos de Língua Italiana
ativos durante todo o ano.
Estes tem duração mínima de 1 semana e são realizados em
colaboração com os Conservatórios de Música e Academias de
Moda e Gastronomia presentes no território.

LITERATURA
São previstos vários programas que envolvem os períodos mais importantes da
literatura italiana a partir de sua origem até a idade moderna , aprofundando
o tema dos maiores autores clássicos e modernos de prosa e poesia: Dante
Alighieri, A. Manzoni, S. Quasimodo, E. Montale, A. Baricco.

HISTÓRIA DA ARTE
Este curso apresenta um panorama dos maiores períodos da arte italiana,
confrontando o estudo das obras e autores mais significativos. Uma atenção
particular é dedicada a história da arte local, com origem na Magna Grécia
e sucessivamente à épocas sucessivas.

HISTÓRIA DO CINEMA
Este curso apresenta um panorama completo da história do cinema italiano
através da análise dos diretores clássicos de maior expressão como De Sica,
Fellini, Pasolini, e aqueles contemporâneos como Tornatore, Salvatores, Scola,
Bertolucci e Moretti.

HISTÓRIA DO TEATRO

MÚSICA E ÓPERA
Accademia Italiana organiza cursos de ópera, instrumentos musicais e canto
com professores altamente especializados. Os alunos podem aprofundar
o conhecimento dos libretos das obras italianas mais significativas ou escolher
lições de ópera modernas ou líricas. Os cursos de música instrumental
destinam-se à aqueles que desejam refinar o estudo de um instrumento musical
de sua escolha.
Estes cursos podem ser feitos em colaboração com o Conservatório de Música
local.

Este curso apresenta um panorama da história do teatro italiano através da
análise dos maiores autores clássicos e modernos:
Carlo Goldoni, Luigi Pirandello, Eduardo De Filippo, Dario Fo.

Centro de Língua e Cultura Italiana - Salerno
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COZINHA ITALIANA

CERÂMICA ITALIANA

Este curso prático é direcionado à aqueles que desejam aprender os segredos
da cozinha italiana com particular atenção aos pratos regionais. As aulas são
ministradas por um Chef profissional com aulas práticas na elaboração de
pratos completos: antipasti, pasta e secondi piatti, contorni, pizza e dessert.
Os alunos degustam e acompanham as especialidades preparadas. Os cursos
profissionais também
são organizados em
colaboração com
Incibum.

A escola organiza cursos de arte e decoração da cerâmica, atividades
desenvolvidas em Vietri, aonde se encontra o centro mais famoso. As aulas
ocorrem em típicos laboratórios artesanais locais e os professores são
profissionais especializados e ilustram os métodos mais antigos da manipulação
dos objetos.

MODA ITALIANA
Os cursos Moda e Design visam fornecer aos alunos informações teóricas e
práticas básicas para aprofundar seus conhecimentos de moda italiana. Estes
cursos também são realizados em colaboração com a Accademia di Moda di
Napoli.

FOTOGRAFIA
O curso é realizado por um fotógrafo
profissional e fornece aulas teóricas e
práticas com sessões de fotografia ao ar livre.
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PROGRAMAS ESPECIAIS
50 PLUS
Este programa é adaptado para pessoas maduras que desejam vivenciar uma
experiência, em compania de pessoas da mesma idade, de língua e cultura.
O Programa inclui:
• 2 semanas / 40 aulas coletivas de Italiano (4 aulas por dia)
• 1 excursão guiada por Salerno
• 1 excursão de período integral
• 1 excursão de meio período
• 1 visita especial a uma empresa de mozarela, azeite ou limoncello
com degustação
• 1 aula prática de cozinha
• 1 aula prática de cerâmica
• 2 seminários de cultura italiana
• 2 atividades na escola

LÍNGUA, COZINHA E VINHO
Este programa foi concebido para pessoas que desejam aprender o italiano e ter
contato ao mesmo tempo, com a cultura local, gastronomia e tradições enogastronomica da Campania e do Sul da Itália em geral.
Il programa inclui:
• 2 semanas/ 40 aulas coletivas de língua
• 2 aulas de cozinha tradicional da Campania
• 2 aulas sobre vinhos típicos da Campania
• 1 excursão guiada de Salerno
• 1 visita especial a uma empresa de mozarela, azeiteou limoncello
com degustação
• 1 excursão de período integral
• 2 seminários de eno-gastronomia
Frequência: de Segunda à Sexta-feira
Duração da aula: 45 minutos
Centro de Língua e Cultura Italiana - Salerno
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JUNIORS (11-16 ANOS)
Este programa oferece a a possibilidade de aprender o italiano em uma
localidade marítima, combinando o estudo da língua com férias em Salerno,
uma zona rica de história e arte, próximo a Costiera Amalfitana.
O Programa inclui:
• Curso de italiano: 2 semanas/40 aulas coletivas.
• Alojamento: 2 semanas /13 noites acampamento ou família com pensão
completa
• Atividades e excursões
• Sport
• Animação

PROGRAMAS SAZONAIS
Estes programas são oferecidos em determinadas épocas do ano e incluem o
curso de língua italiana além de uma série de atividades culturais e excursões
que propiciam uma visão mais apurada das tradições locais durante as
festividades italianas mais importantes.
A escola oferece os seguintes programas:
• PROGRAMA DE PASQUA
• PROGRAMA DE VERÃO
• PROGRAMA DE FIM DE ANO

FAMÍLIAS
O programa para famílias é concebido para a família com filhos de idade entre 7
e 16 anos, que desejam combinar as férias com o estudo da língua e da cultura
italiana. Este programa incluí aulas de língua para os pais e os filhos, com
diversas atividades culturais e lúdicas.
O programa prevê:
• Curso para os pais: 1 semana / 20 aulas Segunda - Sexta-feira
• Curso para os filhos: 1 semana / 20 aulas Segunda - Sexta-feira
Atividades:
• 1 visita guiada em Salerno
• 1 excursão de meio período
• 1 seminário de cultura
• 2 atividades lingüísticas
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PROGRAMA RECREATIVO E CULTURAL
A Accademia Italiana oferece um programa recreativo variado e
interessante.A escola se coloca como ponto de referência cotidiana
para os alunos, criando momentos de conciliação em uma atmosfera
serena e amigável. Os nossos docentes organizam a cada dia,
uma atividade complementar: seminários de cultura italiana e de
atualidade, projeção de filmes, visita guiada, contexto italiano, etc.
Todas estas atividades são incluídas no custo do curso de língua.
Os estudantes pagam somente as entradas dos museus, cinema
ou teatro, bilhetes para transporte público, guias e jantares em
restaurantes No primeiro dia de curso, os alunos participam de um
encontro de orientação e recebem informações detalhadas da cidade
e da escola.

SEMINÁRIO DE CULTURA ITALIANA
Toda a semana a escola organiza diversos seminários de cultura italiana
(cinema, teatro, política, música, moda, gestualidade, expressões típicas, etc.)
Todas estas atividades estão inclusas no custo do curso.

EVENTOS MUSICAIS, CINEMA E TEATRO
A escola organiza programas noturnos especiais como eventos teatrais ou de
música clássica e moderna.

Centro de Língua e Cultura Italiana - Salerno
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ATIVIDADES RECREATIVAS
A escola organiza jantares e happy hour em restaurantes típicos com
preços especiais. Os alunos acompanhados pelos professores e amigos, tem
a oportunidade de continuar a prática da língua italiana, degustando a
gastronomia local em uma atmosfera agradável e relaxante.

VISITAS NA CIDADE
A escola organiza regularmente visitas guiadas ao centro histórico de Salerno:
quarteirões antigos, museus, monumentos, igrejas e os mercados regionais. As
excursões sempre são precedidas de uma apresentação de reconhecimento da
história de Salerno e seus monumentos.
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EXCURSÕES
EXCURSÕES
Numerosas são as localidades de interesse histórico e paisagístico em torno a
Salerno as quais, permitem em cada época do ano, prazerosas e interessantes
excursões. A escola organiza passeios todos os fins de semana para seus alunos
com preços atrativos.
Na praia: em lugares pleno de vida e cor mediterrânea, como: Amalfi, Ravello,
Positano, Sorrento, ideais para a visita, passeios culturais e atividades
marítimas.
Entre história e arqueologia: Nas metas arqueológicas mais famosas da Itália,
entre as quais, Paestum e Pompei, encontram-se conservadas ainda hoje, os
sinais preciosos de civilizações greco-romana que preserva nos seus templos
e nas cidades sepultadas a sua
máxima expressão.

VISITAS ESPECIAIS
A Accademia Italiana organiza
visitas especiais guiadas em
empresas locais com degustação
dos produtos típicos. Estas
atividades são oferecidas no
período da tarde e acontecem
durante todo o ano.Geralmente
uma visita guiada tem duração de
2 horas.
Visita em uma empresa de Óleo e Vinho
Os participantes tem a oportunidade de visitar empresas de vinho e óleo
de oliva com degustação dos produtos do campo e harmonização de outros
produtos equivalentes, entre os quais, bruschetta, salumi e formaggi.

Centro de Língua e Cultura Italiana - Salerno
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Visita à Fábrica do Lemoncello
Os participantes têm a oportunidade de visitar uma empresa situada na Costa
Amalfitana , a onde, é possível admirar i cultivo do limão para a produção final
do lemoncello. Os participantes são envolvidos no preparo do lemoncello com
degustação final do licor original.

Visita de uma fazenda de Mozzarella
Os participantes têm a possibilidade de acompanhar a produção e manipulação
da mozzarella local com degustação final.
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ACOMODAÇÕES
O alojamento em Salerno oferece várias soluções: alojamento em um apartamento compartilhado standard ou executivo, acomodação em hotel e acomodação
junto à famílias italianas. Todas as opções de alojamento se encontram no centro da cidade em uma distância de no máximo 20-25 minutos a pé da escola.
Um responsável do setor organiza a execução do alojamento requerido pelo estudante. O nosso setor responsável pelo alojamento, tem a função de controlar atentamente
as acomodações selecionadas, verificar e garantir que o mesmo, corresponda às exigências do aluno. As acomodações encontram-se disponíveis a partir do domingo, um
dia antes do início da data do curso (a partir das 12.00 hrs) e ao sábado (até as 10.00hrs) após o término do curso (eventuais dias extras devem ser advertidos antes da
inscrição). O alojamento compreende: a diária, as refeições devidamente requeridas, roupa de cama, cobertores e utensílios para cozinha .
Nossas propostas de alojamento:
• Em apartamento executivo compartilhado (com banheiro privativo)
• Em apartamento compartilhado (com banheiro e cozinha de uso comum)
• Em Família com café da manhã e meia pensão
• Em Hotel
• Em monolocal independente somente com reserva especial e sujeito
a disponibilidade

SERVIÇO TRANSFER
A escola oferece um serviço Transfer a partir da estação ou do aeroporto de
Napoli até o alojamento escolhido. Este serviço encontra-se disponível 24 horas
por dia e deve ser reservado no momento da inscrição e as informações (data
e horário de chegada, número do trem/avião) devem ser comunicados com
antecedência de 1 semana da data de início do curso.

Centro de Língua e Cultura Italiana - Salerno
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COMO INSCREVER-SE

Para se inscrever nos cursos, você deve completar o formulário em anexo
e enviá-lo ao secretário da escola 30 dias antes do início do curso:
por correio: info@accademia-italiana.it
Ou você pode preencher o formulário online no seguinte link:
http://www.accademia-italiana.it/it/contatti/modulo-di-iscrizione.html
Ao mesmo tempo, é necessário enviar a soma de 160 euros para a escola
como um adiantamento sobre o custo do curso. O restante do montante deve
ser pago no primeiro dia do curso.
OS pagamentos podem ser feitos por transf:
ACCADEMIA ITALIANA
BCC Campania Centro -CRA soc.coop.
Numero Conto 000000403222
ABI: 8378
CAB: 15201
IBAN: IT12K0837815201000000403222
BIC/SWIFT: ICRA IT RR AI0
Os encargos bancários são devidos ao estudante que terá de pagar €10.
Adicionais sobre os €160.
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Accademia Italiana
via Roma 39, 84121 Salerno - Italia
tel. +39.089.256965 · info@accademia-italiana.it
www.accademia-italiana.it
Salerno

RECONHECIDA POR:
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