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O prazer de estudar Italiano
na Toscana e na praia
Escolhemos Pisa e Viareggio,duas cidades à medida
do homem,onde é possivel mergulhar na atmosfera
italiana,em contato direto com as pessoas.
A nossa escola está aberta o ano todo em Pisa, e de
Junho a Setembro, é possivel frequentar nossos
tambem em Viareggio, a conhecida e típica cidade
litorânea, caracterizada pelos seus pinheiros e pela sua
vida noturna.
A nossa escola é sede dos exames CILS e DITALS
para a Universidade de Siena; è reconhecida pelo
Ministério Público de Instrução Italiana, pelo CSN
sueco, pelo Bildungsurlaub e numerosos governos
regionais alemaes; é membro da ASILS, a Associação
das Escolas de Italiano como Língua Estrangeira, e di
Eduitalia.

Italian Language School for Foreigners
Head Office: Via C. Battisti N°3 C.P. 209 I-56100
Pisa (Italy) Tel. +39 050 500399 - Fax +39 050
48157 e-mail: info@ilm.it - http://www.ilm.it

O nosso método
O nosso método de ensino é estruturado de maneira tal que
permite o desenvolvimento da capacidade comunicativa sem
descuidar-se do uso correto das estruturas gramaticais.
O material didático é produzido pelo nosso Instituto, sendo
apropriadamente enriquecido pelo professor, de acordo com as
necessidades da classe.
Cada classe tem a sua própria identidade e necessidades
especificas, por isso oferecemos um ensino “personalizado”.
Através de agendamento, uma vez por semana no período da
tarde,presencialmente
Porzioni
ou via Skype, o professor recebe os
estudantes para explicações adicionais ou esclarecimentos
relativos ao programa apresentado durante as aulas.

Nossos Cursos
No primeiro dia de aula é feito um detalhado teste de seleção
que nos permite de inserir cada estudante em um grupo
adequado ao seu nível de conhecimento da língua italiana.
Os grupos de estudantes geralmente são pequenos com um
máximo de 8 participantes por classe.
Os níveis de ensinamento correspondem àqueles previstos do
Quadro Comum Europeu de Referência para as línguas.
As aulas são realizadas de segunda à sexta normalmente
durante o período da manhã.

OS NOSSOS CURSOS DE LÍNGUA E CULTURA

Curso Geral “GA”

Explora aspectos gramaticais e estruturais da língua italiana,combinados com atividades voltadas ao desenvolvimento das competencias
comunicativas. No decorrer do curso,sao vistos, tambem, aspectos da cultura italiana.
Este curso é realizado na cidade de Pisa. 20 horas semanais. 4 horas/aula por dia.

Curso de férias “GV”

É direcionado principalmente para aumentar a capacidade de conversação, mas não deixa de considerar a estrutura da língua e a cultura
italiana. O curso é realizado na cidade de Viareggio.
20 horas por semana. 4 horas/aula por dia.

Curso Intensivo “GB”

É composto basicamente do mesmo programa do Curso Geral, porém com um número maior de horas/aula. São 4 horas de aula durante a parte
da manhã, acrescentadas de outras 2 horas de conversação em grupo durante o período da tarde. O curso é realizado na cidade de Pisa. 30
horas semanais. 6 horas/aula por dia.

Cursos Individuais “IC”

Curso Individual com
almoço com o professor
“IP”

Um curso organizado sob medida para aqueles que querem aproveitar ao máximo os breves periodos de tempo disponíveis, onde é
desenvolvido um programa personalizado, completamente baseado nas exigências específicas de trabalho e de estudo do aluno. O curso é
realizado nas cidades de Pisa e Viareggio. 20/30/40 horas por semana, 4/6/8 horas/aula por dia.
Horário: à escolha do estudante. Data de início: Livre
Segue a mesma modalidade dos outros cursos individuais, acrescentando diariamente 2 horas de conversação, mas ao invés de ser realizada
na escola, essa aula é feita, em um restaurante ou pizzaria conveniados com a escola. O curso é realizado nas cidades de Pisa e Viareggio.
20/30/40 horas por semana, 4/6/8 horas/aula por dia. Horário: à escolha do estudante. Data de início: livre

Curso Mini-Intensivo
“MI”

Este curso é indicado às pessoas que desejam completar um programa específico de estudo em tempo breve, porém preferem ocupar as tardes
com apenas uma hora de aula. Assim como o curso superintensivo, é composto de aulas realizadas em grupo e individuais. Nas aulas
individuais é possível combinar com o professor o desenvolvimento de um tema de interesse próprio referente à sua profissão ou estudo, como
por exemplo, a preparação para um exame universitário de língua italiana. O curso é realizado nas cidades de Pisa e Viareggio.
Horário: aulas individuais devem ser marcadas com o professor.

Curso Superintensivo
“SI”

Este curso é particularmente indicado às pessoas que desejam completar um programa específico de estudo em tempo breve. As aulas em
grupo ajudam a desenvolver as regras da lingua, enquanto as as aulas individuais sao voltadas para os temas de interesse particular do aluno,
como por exemplo, os argumentos relativos ao âmbito profissional ou para a preparação de um exame universitário de língua italiana. O curso é
realizado nas cidades de Pisa e Viareggio.
30 horas semanais (20 horas em grupo + 10 horas individuais por semana). 6 horas/aula diárias
Horário: das aulas individuais deve ser marcado com o professor.

Curso de preparação
para o teste CILS
“P/CILS”

Esse curso é orientado praticamente para a preparação do teste CILS da Universidade para Estrangeiros de Siena. Nas aulas em grupo,são
desenvolvidas as habilidades linguisticas segundo as indicações do Quadro Comum Europeu de Referencia,enquanto nas aulas individuais são
realizados exames simulados de teste CILS , e além disso, os argumentos nos quais os estudantes demonstrem dificuldades são aprofundados .
Curso “P/CILS” - 25 horas por semana (20 horas de grupo + 5 horas individuais por semana) - 5 horas/aula diárias.
Horário: aulas individuais devem ser marcadas com o professor.

Curso de longa duração “LT”

E composto de uma apresentação dos aspectos gramaticais e estruturais
da lingua, combinados com atividades para o desenvolvimento das
competencias comunicativas.
Durante as aulas,são tratados elementos de cultura italiana.

O curso se realiza em Pisa,com duração minima de 12 semanas.

Curso de preparação para exames de admissão em Universidades
Italianas
Cursos preparatórios para admissão nas faculdades de Medicina e Cirurgia,
Veterinária, Farmácia, Engenharia, Biologia e Química.
Estes cursos são de longa duração (2 – 6 meses) e incluem aulas da língua
italiana e aulas sobre as matérias científicas (Biologia, Química, Física e
Matemática).
O programa de Língua Italiana é realizado de Março até o final de Junho e o
programa das matérias científicas, nos meses de Julho e Agosto, exclusivamente
em língua italiana.
Para maiores informações, contactar a secretaria info@ilm.it e/ou visitar o site
www.ilm.it .
O curso é realizado na cidade de Pisa.
Porzioni

Programma internship
Ao longo do ano é possível seguire um programa de Internship (estágio)
utilizando o conhecimento desenvolvido pelos estudantes durante a formação
deles no país de origem.
Esta experiência permite seja praticar a língua italana num contexto diário seja
aprender novas competências no local de trabalho.
Os âmbitos profissionais são vários, e para aderir os estudantes interessados
devem enviar o CV junto ao módulo de inscrição ao programa, diretamente na
secretaria info@ilm.it especificando qual tipo de experiência profissional
interessa ter junto às empresas italianas.
Para participar deste programa é necessário possuir um conhecimento da língua
italiana de nível médio e o programa prevê um curso de língua de pelo menos 4
semanas.
A duração mínima do estágio na empresa é de 8 semanas.

Cursos Especiais
Curso de Cozinha “COK”
Tem como finalidade, sobretudo o aprendizado prático dos princípios básicos da
cozinha italiana, como a pasta, a pizza e o Tiramisù. Este curso oferece também a
oportunidade para a socialização entre os estudantes, e na sua conclusão será
realizado um jantar à base de pratos preparados pelos alunos durante o
curso,acompanhados por vinho.
O curso é realizado nas cidades de Pisa e Viareggio. tem a duração de uma semana,
e consiste de de 2 encontros de aproximadamente 3 horas cada,ao final do qual é
feito um jantar.

Curso de História da Arte “SAP”
O curso é dirigido àqueles que tem um interesse particular pela Historia da Arte, e desejam adquirir
conhecimentos basicos sobre os monumentos e as obras de arte na Toscana.
Este curso não é ministrado aos principiantes.
O curso é realizado na cidade de Pisa e Viareggio.
Duração: 2 semanas. 4 horas/aula por semana.

Curso de Degustação de vinhos “VT”
Este é um curso prático que fornece noções sobre os principais vinhos toscanos e italianos e
como escolher o vinho certo para acompanhar os principais pratos da cozinha italiana.
O curso realiza-se em Pisa e a Viareggio.
Duração:1 semana, 2 aulas por semana de mais ou menos 2 horas cada uma. Horário: à
tarde.

50+ Arte e Vino”C50”
Programa de estudos “leve” da língua italiana direcionado à conversação e enriquecido de atividades culturais baseadas nos dois principais
aspectos da cultura Toscana: a Arte e o Vinho.
A parte da manhã será ocupada com aulas de língua italiana (exceção feita à quarta-feira) enquanto que nas tardes estão previstas visitações
aos lugares de interesse artístico ou percursos de degustação de vinhos ou de produtos típicos.
As visitações incluem: a Praça dos Milagres e a Torre de Pisa, a cidade de Lucca e um tour enogastrônomico em Firenze onde será visitada
uma enoteca fiorentina.
Duração: uma semana. 15 aulas de língua italiana. 6 atividades culturais.

CILS e DITALS
Certificados e Diplomas
Um certificado de freqüência será entregue a cada um dos participantes ao concluir o curso. Para aqueles que
frequentaram um curso de pelo menos 4 semanas será possível fazer um exame facultativo, escrito e oral no final
do curso, para obter o Certificado ILM. (Taxa para o exame: 40 euros).
Além disso, nossa escola é também um centro qualificado para a preparação dos seguintes exames e respectivos
certificados: CILS e DITALS– da Universidade para Estrangeiros, Siena, e é sede de realização deses exames.

TEMPO LIVRE
A zona na qual nos encontramos oferece muitas oportunidades
para o lazer.
Na nossa área é possível apreciar o mar, a natureza e, ao mesmo
tempo, conhecer obras de arte únicas.
A nossa escola organiza atividades para lazer cerca duas vezes
por semana:
•!
•!
•!
•!

Aperitivos com os professores
Almoços ou jantares em restaurantes típicos italianos
Jogo de futebol
Bici-tour

ACOMODAÇÕES
A nossa secretaria oferece assistencia completa e gratuita a todos os estudantes
regularmente inscritos, para auxiliá-los na procura e na reserva de acomodações.
As nossas acomodações são cuidadosamente selecionadas de acordo com a disponibilidade
e os preços do mercado. Normalmente, pela nossa politica de contenção de preços,as nossas
acomodações são de nível médio (padrão), mas que permitem aos nossos estudantes uma
estada agradável.
De acordo com as exigências, podemos oferecer também acomodações de nível superior ao
padrão.

As opções que oferecemos são as seguintes:
1. Quarto com uma ou duas camas em apartamento, com o uso comum da cozinha e do banheiro
Normalmente em Pisa, o responsável por estes apartamentos é uma pessoa italiana. Em Viareggio, normalmente,os apartamentos são
compartilhados somente entre estudantes estrangeiros da escola.
2. Quarto individual ou em familia, com meia pensão (café da manhã e jantar)
As hospedagens se dão em casas de familias italianas ou senhoras, que lhe farão conhecer a verdadeira cozinha italiana, e se colocarão à
disposição para mostrar o estilo de vida italiano.
3. Apartamentos independentes.
Ha disponibilidade.
Basta solicitar.
4. Hotel ou Pensão
A nossa secretaria pode também reservar um quarto em um hotel ou em uma pensão. A escola oferece preços especiais em hoteis de 3 estrelas,
tanto em Pisa como em Viareggio.Mas tambem pode procurar acomodações em outras categorias ,mediante solicitação.

Services
WI-FI
La escuela dispone de una conexión WIFI
Los estudiantes pueden acceder a la red wifi de la escuela en todas las clases
con sus dispositivos móviles y tabletes.

TRANSLADO
O Aeroporto de Pisa fica proximo ao centro da cidade, e é de facil acesso,
atraves das linhas de onibus e BUS NAVETTA, para a estação de Pisa .
Oferecemos serviço de transporte tanto do aeroporto de Pisa ou de
Florença ,como das estaçoes ao Hotel, ou ao local de acomodação. Esse
serviço deve ser solicitado com pelo menos uma semana de antecedência à
data da chegada.

VISTO PAR ENTRAR NA ITALIA
A nossa escola tem experiência no processo de candidatura VISA

PISA
A cidade de Andrea Bocelli e de Galileo Galilei, quase à beira mar e ligada com o mundo inteiro
Cidade universitária de grande importância histórico-cultural,situada no coraçao da Toscana,Pisa pode ser considerada o lugar ideal para estudar italiano. Alem
da sua famosa Torre e da Praça del Duomo, ela é o berço de outras numerosas obras de arte, que fazem dela uma das cidades mais interessantes da Toscana.
Pisa possui uma intensa vida cultural durante o ano todo, além disso, no mes de Junho, se concentram inumeros eventos folcloricos locais.
A cidade fica proxima do litoral, e do Parque Natural de Migliarino Massaciuccoli-San Rossore., um dos maiores parques nacionais da Italia.

O aeroporto de Pisa
O aeroporto de Pisa é servido por 15 companhias aéreas de bandeira que compoem um network de 77 destinaçoes e 421 vôos semanais nacionais e
internacionais(dados Verão2013).
Graças ao seu aeroporto, é possivel chegar em Pisa vindo de inumeras destinaçoes internacionais europeias e de fora da Europa.
As companhias de bandeira chegam em Pisa,provenientes de Roma, mas há um grande número de companhias Low Cost que oferecem vôos para Pisa.
Visite o site www.pisa-airport.com para obter informações mais detalhadas.

Oferecemos os seguintes cursos em Pisa:
Curso Geral – “GA”
Curso Intensivo – “GB”
Curso Individual – “IC”
Curso Individual com almoço com o professor “IP”
Curso Mini-Intensivo – “MI”
Curso Superintensivo – “SI”
Curso de Longa Duraçao - “LT”
Curso de preparação para o teste CILS “P/CILS”
Curso de Cozinha “COK”
Curso de História da Arte Medieval e Rensacentista “SAP”
Curso de Degustação de vinhos “VT”
50+ Arte e Vino “C50”
Curso de preparação para Universidade Italiana “P/U”

VIAREGGIO
A cidade à beira mar, ideal para o divertimento
Viareggio é considerada uma das mais renomadas cidades balnearias
da Versilia.E uma cidade pequena e muito segura, que caracteriza-se
pela arquitetura de estilo Liberty, é admiravel, sobretudo pelo seu
magnifico calçadão à beira mar ,que pode ser percorrido à pe, ou em
bicicleta.
A sua praia, longa e branca se estende ininterruptamente por
quilometros, e nao dista muito dos Alpes Apuanos, conhecidos
mundialmente pelo seu marmore e sua belissima paisagem.
Viareggio ée tambem muito conhecido elo seu CARNAVAL ,um dos mais
famosos da Italia, mas alem disso, oferece muitas possibilidades de
divertimento.Em Torre do Lago, durante o verao, para os amantes da
Lirica, acontece o famoso Festival Pucciniano: um festival a cèu
aberto,sob o sugestivo Lago de Massaciuccoli, com os mais importantes
nomes da Lirica italiana e internacional.
Viareggio fica somente a 12 km de Forte dei Marmi, e a 15 minutos de
trem de Pisa.
Oferecemos os seguintes cursos em Viareggio:
Curso de Geral “GA”
Curso Intensio “GB”
Curso Individual “IC”
Curso Individual com almoço com o professor “IP”
Curso Mini-Intensivo “MI”
Curso Superintensivo “SI”
Curso de preparação para o teste CILS “P/CILS”
Curso de Cozinha – “COK”
Curso de História da Arte Medieval e
Renascentista“SAP”
Curso de Degustação de vinhos “VT”
50+ Arte e Vinho “C50”

