O Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri ativo
na capital desde 1994, é uma escola particular
especializada no ensino da língua e da cultura
italiana aos estrangeiros. A escola, autorizada ao
funcionamento
pelo
“Ministero
dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca” permanece aberta o
ano todo. O CLIDA é membro da ASILS, a mais
importante associação nacional das escolas
particulares de língua italiana para estrangeiros.
Os cursos de língua – ministrados por professores
formados e especializados na didática do italiano
como L2 – realizam um programa articulado em nove
níveis (básicos, médios e superiores). Em nível
linguístico completo é concluído em quatro semanas.
A frequência nos diversos ciclos de 4 semanas
permite o alcance das competências descritas no
Quadro de Referência europeu para as línguas (de
A1 a C2).

Porque estudar no CLIDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos de línguas em todas as faixas
de horário.
Alta profissionalidade em uma
atmosfera familiar.
Professores motivados, sempre
disponíveis para os pedidos dos alunos.
Cursos de línguas para todas as
exigências.
Presença de alunos de todas as
nacionalidades.
Escola em área central com boa
conexão com o restante da cidade.
Rico programa de propostas para o
tempo livre.
Pequenos grupos (máximo de 12
alunos por classe).
Todos os níveis ativados: do mais
básico ao avançado (Quadro Europeu
A1-C2).
Oportunidades de estágio em
empresas italianas
Internet grátis (wi-fi disponível)
Assistência para obter o Visto de
Estudo.
Serviço de procura de moradia e
transferências do aeroporto à moradia.

Reconhecimentos: Ministero dell’Istruzione (MIUR);
Regione Lazio; reconhecimentos internacionais do
ROTARY FOUNDATION de Evanston (Usa).
Colabora com muitas universidades americanas
hospedando grupos e alunos individuais aos quais
atribui créditos regulares de formação.

Membro da: ASILS, EDUITALIA

Cursos: Cursos padrão e intensivos de língua
italiana
(em grupo e individuais, em todas as faixas de
horário), cursos de cultura italiana (história da arte e
literatura), business Italian e preparação para
exames CILS e CELI (certificação de conhecimento
do italiano como idioma estrangeiro).
Programas especiais: Intership (curso de língua e
estágio na empresa), Opera (curso de língua, dicção
e aulas de canto), sênior class.

Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri - Roma 00162, Piazza Bologna 1
Tel. +39 06 4423 1400 - Fax +39 06 4423 1007 - info@clidante.it
www.clidante.it

Cursos, preços, calendário 2023
Aulas por semana
1 sem (€)
2 sem (€)
3 sem (€)
GL
29 grupo língua + cultura
340
550
740
G8 plus
25 grupo, língua
340
550
740
G8
20 - grupo, língua
290
450
600
GL/2K
33 grupo língua + cultura
440
740
indisponível
GD2
25 grupo + 2 individuais
410
690
990
GD5
20 grupo + 5 individuais
480
830
1.170
G2S
6 - grupo, língua
D2
10 - individual
400
800
1.200
D4
20 - individual
800
1.600
2.400
D6
30 - individual
1.200
2.400
3.600
K
8 - cultura italiana
190
290
390
*1 aula em grupo = 45 minutos **1 aula individual = 60 minutos
Programas especiais
Duração
80 aulas em grupo + 10 individuais + 8 aulas de canto
Opera 1
4 semanas
160 aulas em grupo + 20 individuais + 16 aulas de canto
Opera 2
8 semanas
240 aulas em grupo + 30 individuais + 24 aulas de canto
Opera 3
12 semanas
Serviço de transporte do Aeroporto, 80 aulas em grupo +
IN2
8 semanas
estágio (4 semanas) + seguros
Serviço de transporte do Aeroporto, 80 aulas em grupo +
IN3
12 semanas
estágio (8 semanas) + seguros
Serviço de transporte do Aeroporto, 160 aulas em grupo +
IN4
16 semanas
estágio (8 semanas) + seguros
Serviço de transporte do Aeroporto, 160 aulas em grupo +
IN5
20 semanas
estágio (12 semanas) + seguros
Serviço de transporte do Aeroporto, 240 aulas em grupo +
IN6
24 semanas
estágio (12 semanas) + seguros

Valor da Moradia
Quarto Individual
MIN €
4 semanas
470
3 semanas
370
2 semanas
280
1 semana
190

4 sem (€)
890
890
740
indisponível

1.190
1.500
240
1.600
3.200
4.800
480

Preço (€)

Quarto Individual
MAX €

Quarto Duplo
MIN €

Quarto Duplo
MAX €

670
530
420
250

370
290
220
150

470
380
270
170

Calendário 2023:

9-31 de janeiro* / 6 de fevereiro- 3 de março / 6-31 de março / 3-28 de abril**
2-26 de maio*** / 5-30 de junho / 3-28 de julho / 31 de julho-25 de agosto / 4-29 de setembro
2-27 de outubro / 30 de outubro – 24 de novembro / 27 de novembro – 20 de dezembro****

* incluídos sábados
** incluídos sábados 15 e 22
*** incluído sábado 6
**** incluidos sábados 2 e 16
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1.890
3.780
5.670
2.230
2.370
3.060
3.200
3.890
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