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Quer aprender alemão e gostaria de adequar o seu
curso às suas necessidades individuais? 
Seja em casa, no computador, ou numa sala de aula,
a escolha é sua.

ONLINE OU 
PRESENCIAL? 



O Goethe-Institut é a porta de entrada para a
língua, a cultura e a sociedade alemãs. Fomenta o
intercâm- bio cultural internacional e transmite
uma visão abrangente do que é a vida cultural,
social e política da Alemanha. O diálogo
cooperativo, a consciencia- lização histórica e a
abertura perante outras culturas são a base do
nosso trabalho. 

 
Os cursos disponibilizados pelo Goethe-Institut 
possibilitam o acesso a uma comunidade de apren-
dizagem a nível internacional. Contamos com uma 
rede composta por 158 institutos em 98 países e 12 
institutos na Alemanha, constituindo uma

plataforma 
ideal para a promoção da comunicação e datolerância 
entre culturas.
 
A nossa oferta de cursos abrange cursos semestrais
ou intensivos, presenciais ou online, para 
adultos e jovens, cursos especiais, bem como

cursos 
elaborados à medida – individuais ou paraempresas. 

Além da oferta de cursos de alemão, o Goethe- 
Institut no Porto realiza também exames oficiais 
para a obtenção dos diplomas Goethe-Zertifikat 
(níveis A1-C2). Os exames específicos para fins 
académicos (TestDaF) ou profissionais (Goethe- 
Test Pro) são realizados no Goethe-Institut em Lis-
boa.

www.goethe.de/porto

• Aconselhamento e 
acompanhamento individual

• Plataforma Moodle

• „Deutsch für dich“ – 
comunidade online com recursos 

interativos de aprendizagem

• Eventos e concursos para alunos

• Bolsas para cursos na Alemanha

• Descontos nas propinas dos 
exames oficiais

• Utilização gratuita da biblioteca

• Biblioteca digital “Onleihe”

• Eventos culturais: cinema, 
música, literatura ...

 
Aprender e viver a lingua alemã

Benefícios para os alunos
do Goethe-Institut

GOETHE-INSTITUT PORTO



CURSOS SEMESTRAIS 
4 unidades letivas (UL)/semana

∙ Duração do curso: 15 semanas
∙ Níveis: A1.1 – C2
∙ Início: outubro e fevereiro
∙ Frequência: 1 ou 2 sessões / 
4 UL por semana
∙ Total: 60 UL
∙ Nº de alunos por turma: de 8 a 16

CURSOS INTENSIVOS 5 semanas 
12 unidades letivas (UL)/semana

∙ Duração do curso: 5 semanas
∙ Níveis: A1.1, A1.2
∙ Início: novembro, janeiro, março, maio
∙ Frequência: 3 sessões / 12 UL por semana 
∙ Total: 60 UL
∙ Nº de alunos por turma: de 8 a 16*

CURSOS INTENSIVOS DE VERÃO 
15 ou 20 unidades letivas (UL)/semana

∙ Duração do curso: 3 ou 4 semanas
∙ Níveis: A1.1 – B1.1
∙ Início: julho e setembro
∙ Frequência: 5 sessões / 
15 ou 20 UL por semana 
∙ Total: 60 UL
∙ Nº de alunos por turma: de 8 a 16

CURSO ONLINE SEMESTRAL 4 UNIDADES LETIVAS (UL)/SEMANA

∙ Duração do curso: 15 semanas∙ Modalidade: sala de aula virtual e
∙ Nível: A1.1 (1° semestre), sessões em tempo real
 A1.2 (2° semestre)∙ Total: 60 UL
∙ Início: outubro∙ Nº de alunos por turma: de 8 a 16

CURSOS INTENSIVOS 7 semanas 
8 unidades letivas (UL)/semana

∙ Duração do curso: 7 semanas
∙ Níveis: A1.1, A1.2
∙ Início: outubro, dezembro, 
fevereiro, abril
∙ Frequência: 2 sessões / 
8 UL por semana
∙ Total: 60 UL
∙ Nº de alunos por turma: de 8 a 16

CURSOS INTENSIVOS 4 semanas 
16 unidades letivas (UL)/semana

∙ Duração do curso: 4 semanas
∙ Níveis: A1.1, A1.2
∙ Início: novembro, janeiro, março, maio
∙ Frequência: 4 sessões / 
16 UL por semana 
∙ Total: 60 UL
∙ Nº de alunos por turma: de 8 a 16

CURSOS DE ALEMÃO 

Cursos para jovens 

Cursos standard presenciais

13

 6–12 

(12-15 anos) 

 (a partir dos 14 anos) 



UL = unidades letivas de 45min

O Goethe-Institut reserva-se o direito de anular cursos antes do seu início ou de efetuar ajustamentos pontuais de horários. 
Consulte também as condições de participação no regulamento interno do Goethe-Institut. 

CURSOS DE ALEMÃO 

Cursos online 

Exames 

Informação geral 

Cursos especiais presenciais 

14

15 

16–17
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CURSOS DE REVISÃO DE NÍVEL

∙ Duração do curso: 15 semanas
∙ Níveis: B2/C1
∙ Início: outubro, fevereiro
∙ Frequência: 4 UL por semana
∙ Total: 60 UL
∙ Nº de alunos por turma: de 8 a 16

ALEMÃO ONLINE EM GRUPOALEMÃO ONLINE INDIVIDUAL

∙ Duração do curso: 9 semanas∙ Duração do curso: até 6 meses
∙ Níveis: A1.1/A1.2/A2.1/A2.2/B1.1/B1.2/ ∙ Níveis: A1/A2/B1.1/B1.2/B2.1/B2.2/ 
B1.3/B2.1/B2.2/B2.3/C1.1/C1.2/C1.3 C1.1/C1.2
∙ Início: outubro, janeiro, abril∙ Início: flexível
∙ Total: 60 UL∙ Modalidade: sala de aula virtual e 
∙ Modalidade: sala de aula virtual e sessões em tempo real
 sessões em tempo real 
∙ Nº de alunos por turma: de 8 a 16

ALEMÃO ONLINE INTENSIVO

∙ Duração do curso: 4 semanas
∙ Níveis: A1.1/A1.2/A2.1/A2.2/B1.1/B1.2/B1.3
∙ Início: julho e setembro
∙ Total: 60 UL
∙ Modalidade: sala de aula virtual e sessões 
em tempo real
∙ Nº de alunos por turma: de 8 a 16



CURSOS SEMESTRAIS

 A1.2

 A1.1 – iniciação 

6 UL = unidades letivas de 45 minutos

20.02. – 20.06.2023

∙ 15 semanas
∙ 4 UL por semana

∙ Total: 60 UL

 Preço: 430€ 

DURAÇÃO DAS
AULAS 20.02. –
20.06.2023

2ª-feira 

3ª-feira 

3ª-feira + 5ª-feira

3ª-feira + 5ª-feira

4ª-feira 

6ª-feira 

sábado 

3ª-feira + 5ª-feira

4ª-feira 

6ª-feira 

sábado 

18h45 – 22h00

15h00 – 18h15

18h45 – 20h15

20h30 –

22h00 18h45 –

22h00 09h30

– 12h45 09h15

– 12h30

DATAS SEM AULAS
21.02. Feriado
03.04. – 10.04. Férias da Páscoa 25.04.
/ 01.05. Feriados
08.06 – 10.06. Feriados e ponte

18h45 – 20h15

18h45 – 22h00

09h30 – 12h45

14h30 – 17h45 

CURSOS STANDARD 
SEMESTRAIS PRESENCIAIS



 A2.2 

 A2.1 CURSOS SEMESTRAIS

sábado 

2ª-feira

3ª-feira 

sábado 

09h15 – 12h30

18h45 – 22h00

18h45 – 22h00

09h15 – 12h30

20.02. – 20.06.2023

∙15 semanas
∙4 UL por semana

∙Total: 60 UL

Preço: 430€

7UL = unidades letivas de 45 minutos

23.000 e-books, audiolivros, 
filmes, música, jornais e 
revistas eletrónicas. 

Disponíveis 24 horas por dia, 
7 dias por semana.

CURSOS STANDARD 
SEMESTRAIS PRESENCIAIS 

O N L EIHE



CURSOS SEMESTRAIS

 B1.2 

 B1.1 

 B1.3 
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20.02. – 20.06.2023

∙ 15 semanas
∙ 4 UL por semana

∙ Total: 60 UL

 Preço: 430€ 

sábado 

3ª-feira 

5ª-feira 

09h15 – 12h30

18h45 – 22h00

18h45 – 22h00 

UL = unidades letivas de 45 minutos

CURSOS STANDARD 
SEMESTRAIS PRESENCIAIS



 B2.1 

 B2.2 

 B2.3 

CURSOS SEMESTRAIS

sábado 

4ª-feira 

3ª-feira + 5ª-feira 

09h15 – 12h30

20h30 – 22h00

18h45 – 22h00

20.02. – 20.06.2023

∙ 15 semanas
∙ 4 UL por semana

∙ Total: 60 UL

 Preço: 430€ 

UL = unidades letivas de 45 minutos 9

CURSOS STANDARD 
SEMESTRAIS PRESENCIAIS 



CURSOS SEMESTRAIS

 C2 

 C1.2 

 C1.3 

 C1.1 
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CURSOS STANDARD 
SEMESTRAIS PRESENCIAIS

20.02. – 20.06.2023

∙ 15 semanas
∙ 4 UL por semana

∙ Total: 60 UL

 Preço: 430€ 

sábado 

4ª-feira 

sábado 

4ª-feira

sábado

sábado 

09h15 – 12h30

14h30 – 17h45

18h45 –

22h00 09h15

– 12h30 14h30

– 17h45

18h45 – 22h00 

UL = unidades letivas de 45 minutos



 A1.2 

 A2.1 

7 SEMANAS

 A1.1 

CURSOS INTENSIVOS

2ª-feira + 4ª-feira 

2ª-feira + 4ª-feira 

2ª-feira + 4ª-feira 

18h00 – 21h15

18h00 – 21h15

18h00 – 21h15

Cada curso intensivo equivale a um módulo. Sendo equiparados 
em termos de duração, programa e conteúdos aos cursos semestrais,
os cursos intensivos permitem progredir mais rapidamente na 
aprendizagem de modo a conseguir fazer até 3 módulos no período 
de um semestre.

20.02. – 19.04.2023
26.04.– 19.06.2023

20.02. – 19.04.2023
26.04. – 19.06.2023

20.02. – 19.04.2023

∙ 1 nível em 7 semanas
∙ 8 UL por semana
∙ Total: 60 UL

 Preço: 430€ 
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CURSOS STANDARD 
INTENSIVOS PRESENCIAIS

UL = unidades letivas de 45 minutos



CURSOS INTENSIVOS

CURSOS INTENSIVOS

 A1.2 

 A1.2 

5 SEMANAS

 A1.1 

4 SEMANAS

 A1.1
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15.05. – 19.06.2023

08.03. –
19.04.2023 15.05. –
19.06.2023

01.03. –
23.03.2023 02.05.
– 25.05.2023

02.05. – 25.05.2023

1 nível em 5 semanas 

∙ 12 UL por semana
∙ Total: 60 UL

 Preço: 430€ 

1 nível em 4 semanas 

∙ 16 UL por semana
∙ Total: 60 UL

 Preço: 430€

2ª + 4ª + 6ª-feira 

2ª + 4ª + 6ª-feira 

2ª-feira até 5ª-feira 

2ª-feira até 5ª-feira 

15h00 – 18h15

15h00 – 18h15

09h30 – 12h45

09h30 – 12h45

CURSOS GSTEARNADISA RD 
INTENSIVOS PRESENCIAIS

UL = unidades letivas de 45 minutos
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CURSOS ESPECIAIS 
SEMESTRAIS PRESENCIAIS

CURSOS PARA JOVENS (12 - 15 ANOS) 
CURSO ONLINE SEMESTRAL

 A1.2

 C1 

 B2 

ONLINE

REVISÃO

3ª-feira 

5ª-feira 18h45 – 22h00

18h45 – 22h00

1 sessão em tempo real via Zoom (90 min.)
por semana

4ª-feira 18h30 – 20h00

Trabalho autónomo flexível na plataforma 

Moodle (90 min. por semana)

23.02. – 15.06.2023

23.02. – 15.06.2023

∙15 semanas
∙4 UL por semana
∙Total: 60 UL

Preço: 430€

01.03. – 21.06.2023

∙15 semanas
∙4 UL por semana

∙Total: 60 UL

Preço: 430€

UL = unidades letivas de 45 minutos



17.04. – 16.06.2023

∙ 9 semanas 
∙ 60 UL por módulo

 Preço: 430€

∙ Início: flexível
∙ Duração máxima: 
6 meses

 Preço: 695€ 

∙ 1 sessão online em tempo real via Zoom 
(90 min.) por semana

∙ Trabalho autónomo flexível na 

plataforma Moodle (4h-6h por semana)

∙ Feedback regular do professor 

∙ Horário pós-laboral, disponível em 
www.goethe.de/webshop-porto

∙ Língua de suporte: português

∙ 3 sessões online em tempo real via Zoom 
(45 min.)

∙ Trabalho autónomo flexível na plataforma 

Moodle (níveis A1 e A2: 100h; a partir do nível 
B1.1: 70h por módulo)

∙ Feedback regular do professor

∙ Horário flexível conforme a disponibilidade 
do aluno

∙ Língua de suporte: inglês

ONLINE EM GRUPO

ONLINE INDIVIDUAL  A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2 

 A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, 
B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, B2.2, B2.3, C1.1, C1.2
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CURSOS ALEMÃO ONLINE 

UL = unidades letivas de 45 minutos



 Exame  Data  Inscrições
 Preço
 Internos

 Preço
 Externos

 Goethe-Zertifikat C1 

Goethe-Zertifikat C2 

 Goethe-Zertifikat B1 

Goethe-Zertifikat B2

 Start Deutsch 1 

Goethe-Zertifikat A2 

28.06.2023 

29.06.2023 

29.05. – 09.06 

29.05. – 09.06 

27.06.2023 29.05. – 09.06 

28.06.2023 29.05. – 09.06 

27.06.2023 29.05. – 09.06 

29.06.2023 29.05. – 09.06 

60€ 

70€ 

150€ 

180€ 

100€ 

130€ 

90€

110€

130€

150€

180€

220€

B
2 

B
1A

2 
A

2A
1 

A
1

C2
C1
EXAMES 

DATAS E PREÇOS 2022

CURSOS 
PARA EMPRESAS
Concebemos consigo o curso ideal para colaboradores, 
com aulas individuais ou de grupo. Os conteúdos, a carga
horária e duração do curso são estabelecidos de acordo 
com as necessidades e os objetivos da sua empresa.

Procura um curso 
de alemão flexível? 



 A1.1 
A1.2

 C1.1 
C1.2 
C1.3

 B1.1 
B1.2 
B1.3

 A2.1 
A2.2

 B2.1 
B2.2 
B2.3

É capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, recon- 
hecendo os seus significados implícitos. É capaz de se exprimir de forma fluente 
e espontânea sem precisar de procurar muito as palavras. É capaz de usar a 
língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, académicos e profissionais. 
Pode exprimir-se sobre temas complexos, de forma clara e bem estruturada, 
manifestando o domínio de mecanismos de organização, de articulação e de 
coesão do discurso.

É capaz de compreender, sem esforço, praticamente tudo o que ouve ou lê. É 

capaz de resumir as informações recolhidas em diversas fontes orais e escritas, 
reconstruindo argumentos e factos de um modo coerente. É capaz de se exprimir 
espontaneamente, de modo fluente e com exatidão, sendo capaz de distinguir 
variações subtis de significado em situações complexas.

É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, que visam 
satisfazer necessidades concretas. Consegue apresentar-se e apresentar outros 
e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais como, por 
exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que possui. 
Consegue comunicar de modo simples, se o interlocutor falar devagar e com 
clareza e se mostrar cooperante.

É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes, relacionadas 

com áreas de prioridade imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares 
simples, compras, meio circundante). É capaz de comunicar em tarefas e em 
rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e direta sobre 
assuntos que lhe são familiares e habituais. Consegue descrever de modo 
simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacio-
nados com necessidades imediatas.

É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem 

clara e estandardizada e os assuntos lhe são familiares (temas abordados no 
trabalho, na escola e nos momentos de lazer, etc.). É capaz de lidar com a 
maioria das situações encontradas na região onde se fala a língua-alvo. É capaz 
de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares 
ou de interesse pessoal. Consegue descrever experiências e eventos, sonhos, 
esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e justificações para 
uma opinião ou um projeto.

É capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos 

concretos e abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área de especialidade. 
É capaz de comunicar com um certo grau de espontaneidade, desenvoltura 
e sem constrangimentos com falantes nativos. É capaz de se exprimir de modo 
claro e pormenorizado sobre uma grande variedade de temas e explicar um 
ponto de vista sobre um tema da atualidade, expondo as vantagens e os 
inconvenientes de várias possibilidades.

C2

B2

A2

C1

B1

A1
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DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS 
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INSCRIÇÕES 
GOETHE-INSTITUT PORTO

HORÁRIO 

2ª-feira até 5ª-feira 10h30 – 13h30 / 15h30 – 17h30

CONTACTO 
E-mail: cursos-porto@goethe.de; Tel: +351 22 606 16

Já possui conhecimentos de alemão? 
Neste caso, deve realizar um teste de nível online antes da inscrição. 

Teste de nível online gratuito disponível em: 
https://www.goethe.de/ins/pt/pt/spr/por/ein.html 

Caso não possua conhecimentos prévios do idioma, 
é automaticamente selecionado para o curso do nível A1.1.

INSCRIÇÕES ONLINEwww.goethe.de/webshop-porto

CURSOS SEMESTRAIS

Inscrição online 16.01. - 12.02.2023

Inscrição presencial 30.01. – 10.02.2023 

CURSOS INTENSIVOS E ONLINE
Inscrição online ou presencial até 3 dias úteis antes do início do curso 
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Inscrição online: transferência bancária, ou cartão de crédito, pagamento na totalidade, 
fatura em nome do próprio.

Inscrição presencial: multibanco ou transferência bancária.

Na totalidade (propina + taxa de inscrição) ou em duas prestações com agravamento do valor 
da propina (+ 20€ por parcela = 40€). Os preços mencionados não incluem os manuais. 

TESTES DE NÍVEL

SECRETARIA DE CURSOS

FORMAS DE PAGAMENTO



VISITE-NOS NOS SEGUINTES LOCAIS
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COMO CHEGAR

Acesso de transportes

públicos Metro
Carolina Michaelis
Casa da Música 

Autocarros 
300 – 301 - 303 
402 – 508 - 602

Telefone: +351 22 606 16 60
Fax: +351 22 600 81 55
E-mail: cursos-porto@goethe.de

Rua Nossa Senhora de Fátima, 107 
4050-427 Porto

www.goethe.de/portugal

CONTACTO E LOCALIZAÇÃO 
GOETHE-INSTITUT PORTO

 Goethe-Institut

APRENDER ALEMÃO

em 98 países, 

em 12 institutos na Alemanha

ou em cursos à distância.

www.goethe.de/deutschkurse



 

APRENDER ALEMÃO 
NA ALEMANHA 
WWW.GOETHE.DE/DE
Inscreva-se online num curso na Alemanha e usufrua
de um desconto de 20€, com o código Porto2023.



Goethe-Institut Porto

cursos-porto@goethe.de
www.goethe.de/porto

Rua Nossa Senhora de Fátima,
107 4050-427 Porto

 

Tel. +351 22 606 16 60

Fax: +351 22 600 81 55


