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Curso de italiano – online 

 
Accademia Italiana oferece diversos tipos de cursos na modalidade online: 

 
- Cursos totalmente ONLINE 
- Cursos na modalidade mista /”blended” 
- Cursos hibridos 

 

Os cursos totalmente ONLINE são caracterizados por aulas individuais com duração de 45 minutos e 

são realizadas com programas personalizados com base na exigência do aluno. 
 

Benefícios do aprendizado ONLINE 
 

• Grande flexibilidade 

• Programa personlizado com base nas esigências do aluno 

• Contato direto com o aluno 

• Ótimo custo-benefício 

• Possibilidade de estudar comodamente em casa ou escritório, com enorme econômia. 
 

Os cursos na modalidade „blended”combinanado as atividades de classe com atividades de aprendizado 

na modalidade assincrona, fora da classe. 
 

Os cursos híbridos preveem alunos em presença e alunos colegados on line 

contemporaneamente. Os alunos online partecipam ativamente e interagem com os alunos em 

presença durante toda a aula. 
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Benefício do aprendizado „Híbrido” 
 

• Interação da classe com os alunos e o professor 

• Maior partecipação e envolvimento do aluno 

• Alta qualidade de interação e feedback do professor 

• Maior flexibilidade de horário 

• Ambiente didático interativo 

• Possibilidade de estudar comodamente em casa ou escritório, economia de custos de viagem 

• Primeira aula de prova gratuita 

 
 

M A T E R I A L N E C E S S Á R O   

 
È necessário ter um computador, com conexão a Internet, uma videocamera e um microfone. As 
plataformas utilizadas são ZOOM e SKYPE 

 
A primeira aula é totalmente gratuita e sem nenhuma obrigação de inscrição no curso. 

 

 
C U ST  OS   

 

• I T A L I A N O G E N E R A L 

 
CURSOS INDIVIDUAIS SOMENTE EM MODALIDADE ONLINE 

 

1 AULA 10 AULAS 20 AULAS 

(45  minutos) (45 minutos por aula) oferta (45 minutos por aula) oferta 
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CURSOS DE ITALIANO GERAL NA MODALIDADE HIBRIDA (alunos em presença + alunos online na 

mesma classe) 20 aulas de grupo por semana 

EUR 480 EUR 260 GRATIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 

20 aulas de grupo 

-HIBRIDO 

40 aulas de 

grupo - 

HIBRIDO 

60 aulas de grupo - 

HIBRIDO 

80 aulas de grupo -HIBRIDO 

 EUR 440 EUR 630 EUR 800 

 

 

 
Para maiores informações ou para reservar a aula de prova, escrever a: web@accademia- 
italiana.it 
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