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Saudação

Florença
A cidade fascinante de Florença

Você sabia que a Língua Italiana nasceu recentemente, datando apenas desde há 150
anos atrás? Antes desse período, cada região tinha o seu próprio dialeto, como o “mila-

Florença, Capital das Artes

nese” e o “napolitano”, e cada um destes dialetos era tratado como uma língua

Florença, berço do Renascimento, se transformou na capital das artes. Seus edifícios medievais formam uma paisagem magníﬁca,
designada Patrimônio Mundial, adorada por turistas de toda a parte do Mundo. Foi em Florença, que Botticelli e Da Vinci aperfeiçoaram suas artes, onde Raphael pintou numerosas imagens da Madonna e onde o gênio Fra ʼAngelico ﬂoresceu.
Enquanto vive em Florença, passeando pelas suas belas ruas pavimentadas poderá aprender o idioma e viver momentos que só
são possíveis em Itália.

estrangeira. Durante a união de Itália como única nação em 1861, o dialeto “Florentino”
recebeu com honor a designação de língua oﬁcial comum.
A ABC DEʼ Conti se localiza no centro de Florença, o lugar de nascimento da Língua
Italiana atual, providenciando o melhor ambiente para a aprendizagem do verdadeiro
Italiano. Oferece uma vasta gama de cursos para todos os níveis, de iniciantes ao nível
mais avançado; de conversação diária a cursos em terminologias especíﬁcas; cursos para

Tradições e Estado da Arte

alta proﬁciência: curso de negócios que conecta a aprendizagem de Italiano ao emprego

Em Itália, suas tradições, sua história e cultura são fatores muito importantes. O país é o
estado da arte em áreas como a Moda e Design, e sua deliciosa Culinária e magníﬁcas
paisagens continuam a fascinar todos que passam pelo país.
Florença recebe anualmente numerosos eventos de arte e cultura, e a ABC DEʼ Conti
participa nos principais como são a Florence Design Week e a Feira Internacional de
Artesanato. Não gostaria de participar nestes eventos?

e situações de negócios; cursos de formação para intérpretes; e programas de estágio
para a aprendizagem do idioma em situações práticas.
Florença, a encantadora capital das artes, constitui um lugar perfeito para estudar, não
só em termos de idioma, mas também de cultura Italiana.
ABC DEʼ Conti não só oferece cursos de língua, mas também em cultura, apresentando
programas em artes e culinária. A escola pretende responder às demandas de aprendiza-

Inúmeros prazeres do Estilo de Vida e Culinária Toscana

gem do idioma em si, mas também ampliar a visão de seus alunos para a situação poste-

Com os Italianos, você pode aprender não só as artes e culinária, mas também os
inúmeros prazeres do seu estilo de vida. Sob o brilhante sol da Toscana, poderá
adquirir o poder criativo e conceptual para alimentar facilmente sua autoexpressão.
Simultaneamente poderá aprender a valorizar as relações pessoais e naturalmente efetivar uma mútua partilha de tempo e entretenimento. Mesmo uma simples refeição se
torna num momento importante de partilha e de cultura. Entre tudo isto, nascerá
humanidade, que é o grande segredo da criatividade livre do estilo Italiano.

rior ao curso de Língua Italiana. Se escolher a ABC DEʼ Conti como sua escola, será o
primeiro passo para a realização do seu sonho, e certamente viverá e obterá momentos e
valores em tudo relacionado com o seu sonho.

Lugar perfeito para viajar em Itália e Europa
Estudar em Itália é uma oportunidade única para poder viajar pelo país e conhecer
outros países da Europa. Existem cidades encantadoras e pitorescas próximas de
Florença, como Siena, Perugia, Assisi e Ancona. Veneza e Roma também podem
ser visitadas num só dia. Durante os seus ﬁns de semana, feriados e férias poderá
viajar pela Itália ou outros países da Europa, ao mesmo tempo que usufrui ao
máximo a vida de estudante em Florença.
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ABC DEʼ Conti
ABC DEʼ Conti se localiza num dos lugares mais bonitos da cidade, num edifício encantador do século XV, situado entre a Basílica de San Lorenzo e o Duomo. A característica
principal da escola é sua completa oferta de cursos.
A escola oferece ainda internet sem ﬁo gratuita a todos os alunos. Poderá ainda consultar a nossa equipe da escola, capaz de comunicar em diversos idiomas, para qualquer dúvida relativa aos cursos bem como questões da cultura e vida em Itália.
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Características Únicas da ABC DEʼ Conti
Método de Ensino / Método Direto
A ABC DEʼ Conti dá igual importância às aulas de conversação,
gramática, composição e audição, na qual aplica o “método
direto”. O Método Direto é também conhecido como o método
de ensino direto, constituindo um método de instrução que utiliza basicamente o idioma alvo, em vez da língua materna dos
alunos ou uma língua intermédia. Este método foi estabelecido
na Europa em 1900 e é utilizado continuamente por mais de

1.
100 anos. Tal como uma criança aprende a sua língua nativa,
nenhuma outra língua é aplicada. O seu objetivo é fazer com
que o aluno entende a Língua Italiana e fale naturalmente.
Para alunos iniciantes, providenciamos uma compreensão
sistemática da Língua Italiana, iniciando com a pronunciação e
gramática básica. Efetuamos uma orientação e formação
completa no ensino da Língua Italiana.

Pequenos grupos
Todas as aulas se lecionam em grupos pequenos. Poderá escolher aulas em grupo, semi individuais ou individuais. Os grupos
compreendem entre 9 a 15 alunos e as aulas semi individuais, 2
a 8 alunos. Por exemplo, num grupo onde existem muitos
alunos, o aluno individual tem poucas oportunidades de participar e falar e a aula prossegue de acordo com o nível da média
dos alunos do grupo. Na ABC DEʼ Conti, os grupos são constituí-

dos no máximo por 15 alunos e nas aulas semi individuais, a
oportunidade de participação do alunos individual aumenta em
3 a 5 minutos. Em aulas de pequenos grupos, o professor é capaz
de dar atenção a todos os alunos, providenciando orientação
especiﬁca, respondendo assim às suas demandas do idioma e
maximizando sua aquisição de competências linguísticas.

mais avançados de forma amistosa, atenciosa e entusiasta.

Terminologia especíﬁca, Italiano para Negócios, Estágios (em todas as especialidades)
As pessoas têm diversas razões para aprender a fundo a Língua
Italiana. Podem desejar viver em Itália no futuro, trabalhar, ou
trabalhar nos seus países em áreas como as artes, artesanato,
moda, culinária, vinho, comércio, indústria, turismo, música,
religião onde o Italiano se sobressai. Porém, num curso geral de
Língua Italiana, mesmo que se torne capaz de seguir uma conversação diária, é impossível aprender a fundo a terminologia
dessas áreas.
Assim os cursos em terminologia especíﬁca oferecem aulas
especializadas de Língua Italiana em diversas áreas, providenciando conhecimento para uma posterior investigação e emprego
nas áreas.
O curso de Italiano para Negócios enfoca as habilidades práticas de comunicação em ambientes de negócios, ajudando a

encontrar as demandas relativas do idioma referentes a situações
de trabalho e negócios.
Os estágios constituem uma valiosa oportunidade para trabalhar e obter formação de qualidade em empresas italianas especializadas.

Poderá aprender Italiano básico em pequenos grupos, ou individuais.
60 aulas semi-individuais ou 80 aulas em grupo, ou 30 aulas individuais.
4 semanas / Aulas de 45 minutos de duração
As aulas são realizadas em método direto, dando importância igual
à conversação, gramática, composição e audição.
Recomendamos este curso aos alunos interessados em aprender
Italiano e ao mesmo tempo fazer novas amizades. Oferecemos 11
níveis, desde iniciante ao mais avançado.
Grupos pequenos: grupo (9 a 15 alunos), semi individuais (2 a 8
alunos), individuais (1 aluno).

institutos de arte e escola de culinária. Poderá escolher entre 33
cursos que variam entre vitral, olaria, culinária e estudar simultaneamente a Língua Italiana. Você poderá sair da esfera da sala de
aula, obter habilidades práticas linguísticas e se divertir.

Italiano para Negócios e Cursos de Terminologia
Especíﬁca em Artes, Design e Culinária

Nos cursos de Terminologia Especíﬁca, a Língua Italiana é estudada
para o uso nas diferentes áreas, divididas em 13 especializações, que
incluem artes, design, culinária e negócios. Como resultado, estes
programas providenciam uma base completa para sua compreensão nas aulas em áreas especiﬁcas, podendo assim entender perfeitamente estas e adquirir técnicas nas mesmas. Este é um programa concebido para os alunos estrangeiros que pretendem aprender as habilidades linguísticas e terminologia especiﬁca apropriada
às áreas de artes, design, culinária e negócios. Recomendamos este
curso pelo menos durante 2 ou mais meses se possível.

5.

Estágios

7.

Acomodação em casa de família com instrutor

4 semanas/ 30 ou 60 aulas
Este curso combina a acomodação com o curso de Italiano. Enquanto
permanece na casa de um professor de Italiano, você terá aulas individuais. Este é um dos métodos mais eﬁcazes, pois, ao mesmo tempo
que vive com um professor de italiano, maximiza a aprendizagem do
idioma num ambiente relaxado. O professor atende às suas necessidades e exigências individuais, permitindo uma aprendizagem
ﬂexível e mais eﬁcaz.
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2.

Curso Intensivo

150 aulas semi individuais/75 aulas individuais
4 semanas / Aulas de 45 minutos de duraçã
Com a mesma duração dos cursos normais, você poderá duplicar a
150 o número de suas aulas, e aprimorar seus conhecimentos de italiano num curto período de tempo. Você pode escolher ainda a possibilidade de ter aulas durante 2 ou 4 meses no nível intermédio.
Recomendamos este curso a alunos que não podem vir para Itália,
antes de entrar na escola devido a razões proﬁssionais ou formativas.
Pequenos grupos: semi individuais (2 a 8 alunos), individuais (1 alunos)

4. Curso de Formação de Italiano para Negócios
3.

Este programa é concebido para os alunos que pretendem ganhar
experiência proﬁssional, ampliar seu currículo ou procurar novo emprego e maximizar sua exposição à Língua Italiana. Durante a primeira
parte do curso, o aluno estudará o núcleo básico das habilidades
linguísticas, prosseguirá com terminologia especíﬁca nas suas diversas
áreas e consequentemente no estágio obterá uma aprendizagem
ﬁrme das habilidades linguísticas e italiano para os negócios. O estágio
numa empresa italiana oferecerá a excelente oportunidade ao aluno
de e combinar seu conhecimento especíﬁco com as competências
práticas. O período de um estágio varia de 3 a 30 meses.
* A ABC DEʼ Conti poderá providenciar estágios de alta qualidade e um
apoio na obtenção de autorização para o estágio com a entidade governativa, bem como seguro de trabalho, etc.

Idioma + a (Pinturas, Culinária, Artes)
Na ABC DEʼ Conti é possível melhorar as suas competências
linguísticas e ao mesmo tempo desfrutar a aprendizagem de
diversos aspetos da cultura Italiana, como Pintura, Artesanato e
Culinária. As aulas opcionais são classes reais como nos genéricos

Curso Básico de Língua Italiana

4 semanas/ 60 aulas

Professores
Todos os professores são nativos com vasta experiência no ensino.
Providenciam formação para todos os níveis, desde iniciantes as

Cursos

Este curso é concebido para quem tem ou pretende seguir uma
carreira no mundo dos negócios e pretende otimizar suas habilidades linguísticas em italiano. O curso inclui diversos tópicos relacionados com a linguagem comercial e de negócios em Itália. O curso
cobre as seguintes habilidades: conversação, apresentação, telefone,
negociação, etiqueta nos negócios, etc. Os alunos obterão uma
melhor compreensão de qualquer situação de negócios bem como
conhecimento linguístico e maior conﬁança em gerir tais situações
num trabalho posterior. O curso tem a duração de 8 semanas a 11
meses, (Consulte a página seguinte para mais detalhes.)

6. Curso de Formação para Intérpretes de Língua Italiana
A variedade de conhecimento em áreas especiﬁcas e o senso comum
são os fatores essenciais para se tornar um intérprete proﬁssional. A
par da formação e treinamento em Língua Italiana, o curso de formação para Intérpretes de Língua Italiana na ABC DEʼ Conti cobre uma
formação extensiva tanto em conhecimento especiﬁco e artes gerais.
No ﬁnal do curso, você passará o exame da ABC DEʼ Conti como intérprete assistente, tendo a possibilidade de começar a trabalhar imediatamente como intérprete assistente na Accademia Riaci.
(Consultar a página seguinte para mais informações.)

8. Cursos de Curta Duração em Arte e Cursos de Arte de 1 dia
Você poderá escolher uma grande variedade de cursos de alta qualidade e conteúdos completos, não disponíveis em outros lugares, e
simultaneamente assistir às aulas na nossa escola . Estão disponíveis
para todos os níveis, desde os iniciantes aos mais avançados, incluindo todos aqueles que pretendem se divertir ao adquirir proﬁciência
no idioma e aprender simultaneamente cultura e culinária Italiana.
Recomendamos 1 semana de duração aos alunos que desejam aprender técnicas sistematicamente e cursos de 1 dia a todos aqueles que
desejam participar de forma livre. (Consultar páginas 8 e 9 para detalhes sobre os cursos.)

9. Curso Preparatório para a “Accademia Belle Arte”
Este programa pretende preparar os alunos para o ingresso na “Accademia Belle Arte” bem como em outras escolas de arte líderes em
Itália. Inclui Desenho, História de Arte e Pintura, Oﬁcina e Língua
Italiana. Despendendo da escola que o estudante pretende ingressar, poderá escolher entre Pintura com óleo ou aquarela, história de
arquitetura e preparação de portfólio. O currículo dever ser adaptado de acordo com a a escola eleita pelo alunos. (Aproximadamente
97% dos alunos que participaram neste curso tiveram sucesso no
ingresso na escola escolhida.)
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Curso de Formação de Italiano para Negócio
Curso de Formação para Intérpretes de Língua Italiana
Curso de Formação de Italiano para Negócios
Alcance seus objetivos proﬁssionais com a aprendizagem de negócios em Itália
O curso de Formação de Italiano para Negócios dá ênfase ao desenvolvimento das habilidades linguísticas em situações de negócios. Nas
primeiras 8 semanas, os alunos obterão um conhecimento básico nos
vários tópicos que incluem conversação, correspondência comercial,
conversação ao telefone, etc. Em seguida, a aplicação destes em situa-

ções práticas com um treinamento completo. O principal curso é o de
6 meses, e você poderá escolher a duração do curso dependendo do
nível bem como adicionar um curso de Italiano básico ou escolher o
curso de formação de Italiano para Negócios Básico de 2 meses.

[Exemplo de currículo] 1. Conversação e negociação 2. Correspondência comercial, cartas,e-mails 3. Conversação ao telefone
4. Etiqueta de negócios 5. Estudo de fontes reais de negócios, jornais, revistas em economia 6. Preparação de um Currículum Vitae
7. Intérprete de oﬁcina 8. Marketing, Planejamento, Análise de dados, apresentação de gráﬁcos, conferencias, apresentações, negociação, etc.

Planos de Cursos e Níveis
Períodos de aprendizagem e Planos de Cursos
[Curso Básico de Italiano] 2 meses (8 semanas) +
[Curso de Curta Duração em Arte] 1mês (4 semanas)
Foi concebido para os alunos que já estudaram Italiano e pretendem melhorar suas habilidades linguísticas além de otimizar o estudo da cultura e língua
italianas. É possível combinar as aulas do curso de Língua Italiana com as
aulas de arte.
[Curso Básico de Italiano] 3 meses (12 semanas) +
[Curso Básico de Italiano para Negócios] 2 meses (8 semanas)
Este curso se dirige a alunos que já estudaram a Língua Italiana. Antes do
inicio do Curso Básico de Italiano para Negócios, os alunos terão aulas do
curso Básico em Italiano, durante 3-4 semanas de forma a avivar seus conhecimentos. Posteriormente, as aulas de ambos os cursos serão paralelas.

Curso Básico de Italiano + Curso de Formação de Italiano para Negócios de 11 meses
A partir no nível iniciante você vai adquirir o nível de Italiano para
Negócios com habilidades práticas em negócios através de uma
formação completa. Este curso inclui um curso básico em Língua Itali-

ana para treinar o nível de língua dos alunos e 6 meses de curso de
Italiano para Negócios que são paralelos aos últimos 6 meses do curso
básico em Língua Italiana.

Curso de Formação de Italiano para Negócios de 6 meses
Nas primeiras 8 semanas, os alunos obterão um conhecimento básico
nos diversos tópicos comerciais e de negócios e passarão em seguida à
aplicação destes em situações práticas com uma formação completa.
Recomendamos este curso a alunos com um nível intermédio de

Língua Italiana. Os alunos podem adicionar o curso básico de Língua
Italiana por um período necessário para iniciar o curso em Italiano para
Negócios sem se preocupar com seu nível de língua.

Curso de Formação de Italiano para Negócios Básico de 2 meses
Este curso permite ao alunos de participarem só nas primeiras 8 semanas do Curso de Italiano para Negócios, o qual cobre sumariamente os

principais tópicos de Italiano para Negócios. Este curso é dirigido aos
alunos que têm tempo limitado. É necessário o nível intermédio de Italiano.

Curso de Formação para Intérpretes de Língua Italiana
Intérpretes de Língua Italiana que apóiam a linha de frente dos negócios
Os intérpretes de Língua Italiana desempenham uma ponte para o progresso dos negócios com a Italia e seu Turismo. A demanda desta proﬁssão está a aumentar progressivamente, providenciando uma vasta
gama de lugares para atividades de interpretação, que incluem o

mundo da Moda Italiana; a indústria alimentar que incluiu seus produtos alimentares e vinhos; importação e exportação; a indústria de
turismo; a indústria Hoteleira e de Aviação; bem como a indústria da
Música e Ópera.

Aprenda tudo o que é necessário para se tornar num intérprete proﬁssional em 1 ano
Enquanto detém um preciso conhecimento da gramática, vocabulário rico e poder na audição, também é necessário, de forma a
traduzir corretamente as conversações, é absolutamente indispensável deter o conhecimento básico e especiﬁco dos assuntos em
discussão; entender as bases da cultura da História de Itália, suas
tendências políticas, econômicas, geográﬁcas, históricas, artísticas e
literárias. E assim absorver de forma correta tudo que é dito e

entender os italianos.
A melhor forma de se tornar um intérprete proﬁssional é estudar
este curso, no qual poderá maximizar todos os elementos necessários
a um intérprete desde um amplio conhecimento em especialidades
relacionadas com Itália a técnicas de um intérprete proﬁssional. Este
programa tornam possível a realização de seu sonho em curta duração de tempo.

[Exemplo de currículo] 1. Formação intensiva da Língua Italiana 2. Formação em Artes Especiais 3. Cursos extracurriculares
4. Disciplinas gerais (Política, Geograﬁa, História, Economia) 5. Curso Básico de Italiano para Negócios
6. Formação em Interpretação I (aulas básicas) Formação em Interpretação I /(aulas especíﬁcas)
7. Aula em Formação em Interpretação I (prática observacional) 8. Aula em Formação em Interpretação II (aula prática)

[Curso Básico de Italiano] 4 meses (16 semanas) +
[Curso em Terminologia Especíﬁca] 2 meses (8 semanas)
Este é um curso para iniciantes para os alunos que pretendem permanecer
em Italia a estudar uma área especiﬁca depois de completarem seu curso. Os
alunos iniciam por estudar Italiano básico durante 4 meses e depois estudam
terminologia especiﬁca que desejem aprofundar.
[Curso Básico de Italiano] 12 meses (48 semanas)
Este é um curso ideal para desenvolver ﬁrmemente as suas habilidades desde
o nível inicial. Estudar e viver em Italia é a melhor forma de adquirir as habilidades linguísticas da Língua Italiana. Os alunos usufruirão de diversas atividades, viagens, etc. e obterão um conhecimento profundo da sua cultura.
[Curso Básico de Italiano] 11 meses (43 semanas) +
[Curso de Italiano para Negócios] 6 meses (24 semanas)
Poderá iniciar pelo nível inicial de Língua Italiana e em 1 ano, aprenderá o
idioma amplamente de forma a usa-lo na vida quotidiana. A partir do sexto
mês, os alunos iniciam o Curso de Italiano para Negócios e simultaneamente continuam as aulas do curso de Italiano.

Depois de acumular diversas experiências como intérprete assistente em diferente lugares, existem inúmeros e variados lugares nos
quais você poderá se tornar ativo. Ganhe conﬁança e inicie a acumular
suas experiências como intérprete.

Por favor, consulte os folhetos detalhados para conteúdos mais detalhados do Curso de Formação de Italiano para Negócios e Curso de Formação
para Intérpretes de Língua Italiana.
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Os alunos não iniciantes irão fazer um teste de idioma
antes de iniciar o curso que irá comprovar seu nível de
conhecimento do idioma e indicar qual o melhor grupo
de estudos. A decisão é tomada não só em base às suas
habilidades gramáticas, mas também orais e escritas, de
leitura necessárias à comunicação.

Ao adicionar algumas aulas individuais por semana a qualquer um dos cursos
anteriores, será possível obter um maior progresso. Escolha a melhor combinação dos cursos que se ajuste ao seu período e objetivo de seu estudo no
exterior.

Níveis
Nível

Média de Horas

Conteúdos

A1
(Elementar)

Entre 50 a 100
horas

Aprenderá a se apresentar, a entender as instruções dos demais, a formular e a responder a
perguntas do âmbito pessoas (tais como “Onde você mora?” e “O que você tem”).

A2
(Elementar)

Entre 100 a 200
horas

Aprenderá a entender e a utilizar frases e expressões relativas aos assuntos familiares
(por exemplo, família, colegas, lugares e trabalho.)

B1
(Intermédio)

Entre 200 a 400
horas

Aprenderá a utilizar as palavras apropriadas e de forma fácil nas situações quotidianas ou
quando viaja por Itália.

B2
(Intermédio)

Entre 500 a 600
horas

Aprenderá a se expressar claramente nas diversas situações quotidianas, bem como a nível
de investigação e trabalho. Os alunos que obtenham este nível, estão isentos dos exames
de língua Italiana para ingressar uma Universidade Italiana.

C1
(Avançado)

Entre 700 a 1000
horas

Aprenderá a se expressar claramente nas diversas situações quotidianas, utilizando as
expressões apropriadas na situação em questão, e será capaz de negociar a nível verbal e
escrito com organizações e empresas Italianas.

C2
(Avançado)

Entre 1000 a 2000
horas

Saídas proﬁssionais após a conclusão do curso
A nossa escola não só oferece a oportunidade ao aluno de se tornar um
intérprete assistente da escola, mas também, trabalhar como intérprete assistente fora dela ou como part-time. (em 2011 a percentagem
de passagem de exame foi de 95%)

Aulas

Aprenderá a comunicar não só em situações públicas e individuais, mas também em
ambiente de trabalho. Não se espera que alcance as competências iguais às dos nativos,
mas a aquisição do poder linguístico necessário para ter um comando perfeito da Língua Italiana.
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Cursos de Cultura
Cursos de curta duração
Culinária Caseira Italiana
Você poderá aprender numa agradável atmosfera caseira, o inicio da
culinária Italiana na cozinha de um investigador que é ao mesmo é a
Mama. Cada vez que você participa, aprenderá a preparar 4 ou 5 pratos,
incluindo pratos proeminentes como hors dʼoeuvres, macarrões, pratos
principais e sobremesas que fazem parte do menu principal. Poderá
também aprender a preparar outras receitas, como a pizza, pão, pastelaria
e macarrão.

Você pode aprender durante uma semana ao longo de todos
os cursos de especialização. Para quem pretende aprender
exaustivamente, desaﬁe o curso de 1, 2, 3 ou 8 meses.

Olaria(abrangente, olarias criativo,
olaria de roda, e pintura de olaria)
Neste curso, você aprenderá as técnicas tradicionais de olaria que foram transmitidas desde os tempos antigos, passando pelo Renascimento, até aos dias de
hoje. Itália é abençoada com trabalhos de olaria de alto nível artístico, tais como
o estilo colorido da cerâmica Maiólica.
Você aprenderá as diferentes técnicas de olaria, bem como adquirirá o
conhecimento dos materiais de terracota,e conhecimento cientiﬁco necessário
para a pintura à mão. Adicionalmente aprenderá a ajustar o calor do forno.

Produção de Joalheria
Florença é conhecida a nível mundial como uma cidade de Joalheria, onde
diversos ourives se concentram e continuam com a criação de maravilhosas jóias. O curso de Joalheria herdou a tradição de ourivesaria que foi
popular em Florença, no século XIV, época do Renascimento.
Normalmente, os alunos podem criam 2 anéis por semana, e os mais rápidos podem também um acessório para colares durante o mesmo período
de tempo. Para alunos com experiência, seus desejos individuais são tomados em consideração para os levar à criação de jóias originais como brincos, piercings, pulseiras, braceletes, etc. Adicionalmente, você receberá um
treinamento atento nas técnicas de gravação decorativa que foram transmitidas em Florença desde o Renascimento. Esta é uma oportunidade
única para aprender as técnicas autênticas e criar suas jóias maravilhosas

Cursos de 1 dia
Produção de Joalheria
Anel simples

Florença é uma cidade joalheira famosa a nível mundial. Desde o passado, numerosos artesãos têm criado
jóias maravilhosas. Você pode entrar no desaﬁo de produzir um anel elegante de prata. Receberá as orientações necessárias para concretizar esta jóia, mesmo sem experiência alguma, poderá concretizar esta simples
jóia. Por isso, prove a si mesmo e crie um tesouro comemorativo que será único no mundo.

Produção de Joalheria
Anel elegante

Neste curso você vai aprender a técnica de gravação em jóias, que tem sido transmitida em Florença, desde
o Renascimento, e criar um anel elegante. Os professores vão orientá-lo cuidadosamente, tornando possível um maravilhoso anel, mesmo por alunos sem experiência prévia. Você irá aprender as técnicas únicas
e reais de um ourives no lugar de origem.

Pintura

Este é um curso em Florença, cidade berço do Renascimento. Poderá criar uma pintura, que permanecerá
com as suas memórias dos Italianos a passarem pelo Duomo ou pelo Ponte Vecchio, ao mesmo tempo que
aprende com um professor Italiano.

Formação Especial
em Artes

Este é um curso para apreciar o contato com as Artes Italianas. O seu programa é mudado todos os meses e
inclui áreas como desenho, estêncil, découpage, pintura de frescos, desenho ao ar livre, desenho nu artístico,
desenho ao ar livre nos Jardins Boboli , tour pela Arte Florentina, visita à cidade de Impruneta, conhecida pela
sua arte de cerâmica e olaria, observação de um atelier de ourivesaria Italiano e pintura com aquarela.

Macarrão fresco

Faça o macarrão fresco. Poderá fazer o macarrão à sua escolha, dentro dos numerosos tipos que existem,
incluindo o macarrão longo, curto ou o colorido amassando ingredientes como ovos, espinafres, pimenta
vermelha ou tomate.

Visita a Atelier de
calçados

Irá visitar ateliers de artesãos que herdaram as tradições de origem dos artigos em pele em Florença. Poderá
entrar em contato direto com o estilo de trabalho vivido dos maestros e experimentar de perto a verdadeira
arte deste artíﬁce.

Visita a Atelier de
Restauração de
Móveis/ Pintura

Irá visitar um atelier onde alguns patrimônios históricos Italianos, como os móveis e pinturas são restaurados. Na verdade, poderá observar o processo de renascer as peças clássicas de mobília e pintura.

Curso Completo de
Cozinha Toscana

Neste curso você obterá receitas para quatro ou cinco pratos num só momento, bem como o conhecimento dos ingredientes que são utilizados nestes pratos típicos. Este curso é uma lição que ocorre na cozinha de casa do professor que
é um chefe famoso. Todas as receitas são deliciosas e fáceis de fazer, que você poderá provar em sua própria cozinha,
mesmo não tendo utensílios especiais. Depois da lição, prossegue uma agradável sessão de prova.

Visita ao Mercado

Visitará um mercado para procurar os melhores produtos típicos alimentares. Obterá o conhecimento
sobre os produtos alimentares italianos. O instrutor irá explicar tudo que se pode observar desde as vegetais, frutas e carnes bem como salames e queijos. Poderá vislumbrar este mercado e o alegre quotidiano
dos Italianos.

Pastelaria (2 tipos)

Você aprenderá as verdadeiras recitas de pastelaria Italiana para o tiramisù, panna cotta, gelado, entre
outros. Cada vez que participa neste curso, você aprende 2 receitas deliciosas como aquelas que têm
morangos frescos no molho de tiramisù.

Pizza (3 tipos)

Quando você ouve o termo Culinária Italiana, a pizza é a primeira especialidade que lhe surge na mente.
Mesmo não tendo um forno grande, você aprenderá como cozinhar sabores autênticos na sua cozinha. Irá
aprender a fundo 2 tipos de pizza deliciosa, incluindo os sabores familiares tradicionais, como a pizza Margherita. Descobrirá o segredo dos sabores que nunca conseguiu produzir nem comparar.

Pão (3 tipos)

Neste curso você aprenderá como preparar o delicioso pão italiano que poderá fazer no seu forno. Aprenda
súbito as receitas além de melhorar os seus dotes de culinária Italiana.

Organização e Decoração
de Mesas

A organização e decoração de mesas é um aspeto básico da hospitalidade para os Italianos. Mais do que
ninguém, os Italianos adoram e admiram convidar e serem convidado pela família ou amigos para momentos agradáveis de comunicação à volta da mesa de jantar. Você aprenderá as técnicas de coordenação e
decoração de mesa dos bons anﬁtriões Italianos.

Vitral
Tem sido dito que os vitrais foram feitos originalmente para ensinar os conteúdos da Bíblia às pessoas analfabetas. Em muitas igrejas italianas, belos e coloridos vitrais continuam a encantar os visitantes. Utilizando as estéticas únicas
encontradas na harmonia da fonte de luz, cor e material, a arte de vitral se
tornou amplamente usada como uma arte maravilhosa, estendendo-se da
igreja até à vida diária. Após dominar técnicas base, tais como a manipulação
de folha de cobre para a formação de um desenho e a solda, você vai produzir
várias obras, tais como vitrais, caixas de jóias, enfeites de parede, candeeiros,
quadros e um espelho decorado com vitrais, etc.

Design de Moda
Artesanato em Pele
(Produção/Design de Bolsas/Calçados, etc.)
Você poderá passar seus dias como um aprendiz do artesanato de
Florença, que possuiu as melhores tecnologias. Com a orientação de
instrutores nos seus ateliers, você aprenderá como conseguem produzir
calçados e bolsas em pele de alta qualidade, das quais Itália tem orgulho.
Mesmo os iniciantes podem criar carteiras, malotes, bolsas de viagem, ou
calçados e os alunos com mais experiência podem desenhar e criar o seu
próprio artigo original. O artesão ensinará atentamente cada processo
separado, tornando possível seu sonho de aprender as habilidades técnicas mundialmente famosas da arte em pele Italiana.

Pintura
Na cidade de Florença onde ﬂoresceram as artes do Renascimento, você
poderá aprender qualquer técnica desde o a expressão clássica à contemporânea. Aprenderá uma vasta gama de técnicas, desde o básico de desenho ao desenho com lápis, croquis, pintura a óleo, pintura com
aquarela, acrílica, técnicas clássicas, pintura abstrata, pintura de frescos,
composição espacial, entendimento do chiaroscuro e método de composição. As aulas são extremamente estimulantes e transbordam o verdadeiro poder das artes Italianas. Os conteúdos do curso vão de encontro
não só ao desejos dos alunos iniciantes, mas também aos de nível proﬁssional.

As sedes de muitas marcas famosas de última tendência estão localizadas
em Florença, que é também um importante centro de produção de têxteis,
como tem sido ao longo dos tempos. As aulas são compostas para despertar nos alunos a melhorar das suas habilidades criativas, a capacidade de
desenho, e também a habilidade para projetar e fazer ﬁguras e ﬁgurinos de
moda. No curso de design de moda, o design italiano, sensível e dinâmico
é ensinado de um ponto de vista artístico até ao plano de produção e comercial.

Design Gráﬁco
Você vai relembrar a sua sensibilidade artística no design gráﬁco único da
vida italiana. Exemplos de currículo são os seguintes: Ilustração, Desenho,
Design editorial, Livros infantis, tecnologia de cor, Identidade Corporativa,
estudo sobre marca e design do logotipo, Embalagem / acondicionamento ,
Publicidade Design de publicação; sobre todos os tipos de "Publicidade", que
têm um impacto no mundo comercial, dependendo dos temas que se adaptam ao período de tempo de cada aluno.

Cursos de curta duração de 2 a 10 dias
Produção de
Joalheria
2 a 5 dias

Você criará dois acessórios, um anel e um acessório pendente com a técnica de gravação em renda. A gravação
decorativa é uma técnica para alunos com experiência, mas
mesmo os principiantes receberão uma orientação atenta
e formação para melhorarem estes acessórios, trazendo os
para o contato direto com as habilidades de Joalheria
Florentina.

Produção de
Bolsas
2 dias

Você vai aprender as técnicas autenticas de artesanato
em pele de Florença e poderá criar uma bolsa. Sob a
orientação cuidadosa de um artesão, você aperfeiçoará
uma pequena bolsa em 2 dias. Tenha gosto e orgulho na
autêntica bolsa criada por si.

Formação em Caves
de Vinho
(inclui uma refeição ligeira)

Chianti é um dos principais vinhos da Toscana. Quando você ouve o termo Vinho Italiano, Chianti é o
primeiro que lhe vem em mente. Você visitará as suas caves de vinhos e aprenderá como é produzido este
autentico e perfumado vinho Italiano. Este é um curso no qual irá ouvir a explicação do vinho e provar suas
misturas frescas e assim se tornar num experto de vinho Italianos.

Produção de
Bolsas
4 dias

Neste curso de 4 dias, poderá criar a bolsa pequena do
curso de 2 dias, bem como a de dimensão média que é
conveniente para o uso quotidiano.

Quintas de Oliveiras
e Vinho
(inclui uma refeição ligeira)

Os lugares de agricultura são extremamente populares pelo seu contato com o ambiente natural de Itália
que sustenta a cultura alimentar do país. Você poderá apreciar vastas plantações de oliveiras e vinhas acompanhadas de uma bela cena pastoral típica da Toscana. Receberá uma energia destes bens da Natureza na
forma de um delicioso almoço que inclui produtos orgânicos de colheita.

Pequena Viagem ao
Mar Mediterrâneo
(inclui almoço de marisco)

Visitará a linda cidade no ﬁnal da Costa Riviera, uma das áreas resort de qualidade mais famosas do mundo.
Venha divertir-se na beleza das antigas paisagens urbanas da Europa, na água cristalina do Mar Mediterrâneo, acompanhados de um delicioso almoço de marisco.

Restauração de Pinturas
Mesmo os principiantes que não sabem pintar podem efetuar restauração
de pinturas. Você aprenderá as diversas técnicas necessárias à restauração
de pinturas que são obras de patrimônio histórico. O curso inicia com o
processo através do qual o valor histórico e cultural é conferido às obras
artísticas em geral. Assim poderá aprofundar o seu conhecimento das
mesmas e seu valor. Depois, abordará os métodos cientíﬁcos e tecnológicos para a distinção de materiais relacionados com a restauração, os aspetos únicos, formas e mecanismos de deterioração, e realizar uma pesquisa
nos processos e técnicas delineados nos documentos que dizem respeito à
restauração no passado. Neste curso, poderá realizar a restauração de
autênticas pinturas do século XV.
Outros cursos não listados acima estão disponíveis, tais como design de interiores,
design de produto, design de moda, escultura, etc.
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Produção de
Bolsas
10 dias

Spending every day as though you have become an
apprentice to a craftsman, challenging the making of a
small pouch for use as a coin purse, a smallish bag, and a
largish travel bag. During a 10 day period, you will learn
the ABCs of creating a pattern, cutting the leather, and
even doing the ﬁnal sewing.
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Viver em Florença

Contate-nos

Atividades Extracurriculares
Florença é conhecida como uma fortaleza em arte desde o Renascimento e objetos de arte cobrem toda a cidade. Os seus museus de
arte e as suas estruturas arquitetônicas são conhecidos à escala mundial, concentrado em si obras de arte do período Renascentista.
A ABC de ʻConti oferece numerosas e diversiﬁcadas atividades
extracurriculares, que incluem visitas a obras de arte, museus de arte

ABC DEʼ Conti

e ateliers de Florença, acompanhadas com um instrutor que dará
interessantes e completas explicações. Além destas visitas, a academia oferece a oportunidade de participar em aulas práticas em
arte, seminários de arte para a criação dos seus próprios objetos, bem
como visitas às caves de Vinho Chianti e viagens a Veneza.

Tel. +39 055 289831 (Italiano/Inglês/Japonês/Espanhol)
FAX. +39 055 212791
Email: info@abcdeconti.com

[Exemplos de Visitas]
* Visitas com explicações à Galeria deli Uﬃzi , que é o museu maior do mundo de arte do Renascimento.
* Visitas à Gallerie dellʼAccademia , para ver a escultura de David , a maior obra de arte do Renascimento.
* A Ponte Santa Trinita, uma das pontes mais bonitas do mundo.

Website: http://www.abcdeconti.com

ABC
DE’
Conti

Endereço: Via DEʼ Conti 4, 50123 Florença Itália
Se deseja visitar a escola, por favor entre em contato conosco.

[Exemplos de Formação Especial em Artes]
Decoupe - Recorte as suas imagens favoritas daquelas desenhadas em uma superfície decoupe plana, cole
em diferentes materiais e termine o seu trabalho com uma camada de verniz. Desaﬁe as técnicas de artesanato, que se originaram em Itália durante os séculos VII e XVII.
* Visite o Palazzo Pitti e desenhe os Giardini Boboli‒ Este magníﬁco edifício foi construído em meados do
século XV. A sua fachada detém um sendo de magniﬁcência e as suas magniﬁcas decorações interiores
tornam o perfeito para estudar a Arte Italiana. Também o seu jardim de 45,000㎡, vai certamente oferecer
inspiração para o desenhar de qualquer ângulo ou lugar.

Acomodações
Na ABC DEʼ Conti, oferece o serviço de acomodações de forma a que
os alunos desfrutem da sua vida em Itália com a maior facilidade e
conforto possível. A equipa da escola visita todos os tipos de acomodações, incluindo apartamentos, hotéis, etc, para veriﬁcar a sua ido-

Condições Gerais de Admissão
neidade para os alunos. Se deseja arranjar acomodação da forma
mais rápida, fácil e econômica, a ABC DEʼ Conti pode fazer acordos
para o período de estadia, tempo completo de formação ou por
outros períodos.

Apartamentos para Estudantes

Casas de família / Casas de família com instrutor

Durante a sua estadia no exterior, a melhor forma é viver com um
companheiro de quarto. Os estudantes internacionais com ou
sem o mesmo objetivo podem cambiar experiências e informações da sua vida em Itália. O tipo básico é um apartamento com
um quarto de duas camas, cozinha, banheiro e que pode ser
partilhado com outra pessoa.
Também é possível um quarto
com cama individual, por uma
taxa adicional.

Você poderá viver com uma família Italiana,
ambientar à cultura e naturalmente ganhar
proﬁciência no idioma. As regras são diferentes para cada família. No caso de acomodação em casa de família com o instrutor, o
anﬁtrião da casa tem as qualiﬁcações de professor de Italiano. Esta é uma forma para
aprender corretamente o idioma.

Apartamentos Individuais

Em caso de estadias por um período curto de tempo, recomendamos
o hotel como a melhor opção para os estudantes estrangeiros que pretendem passar o seu tempo no conforto. Uma vez que você não terá
muito tempo, poderá se concentrar inteiramente nas suas atividades na escola e extracurriculares.

Para quem aprecie a sua privacidade mais do que ninguém, recomendamos um apartamento individual. É aconselhado a quem
pretende passar tempo livre num país estrangeiro e que tem uma
certa familiaridade com a vida no exterior.

Hotéis / Residenciais

Procurar por si próprio
Para procurar acomodações, você pode pesquisar em revistas de
informação, anúncios, posters pela cidade, etc e notiﬁcações de solicitações de companheiros de quarto/apartamento. A maior parte dos
estudantes internacionais vive em apartamentos mobilados e equi-

pados que podem partilhar por mais pessoas. Para aqueles que desejam procurar independentemente a sua acomodação, recomendamos a fazerem uma reserva de acomodação antecipadamente de 4
meses.

Outros Serviços
A ABC DEʼ Conti providencia outros serviços aos estudantes que
incluem o tranfer do/para o aeroporto; orientação; programas de
estágio; assistência para a solicitação de vistos e outras permissões;
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abertura de contas bancárias; assim como informação necessária
diária; internet points grátis; e sala de informática.

1. A taxa de inscrição da ABC DEʼ Conti deve ser paga no momento do registro
na academia e a mensalidade da ABC DEʼ Conti deve ser paga antes do início
do curso em questão. Os pagamentos poderão ser feitos em dinheiro, por
transferência bancária, ou vale postal internacional para a conta indicada pela
ABC DEʼ Conti. A ABC DEʼ Conti irá proporcionar ao aluno um certiﬁcado de
conﬁrmação de pagamento. Em caso de transferência bancária, o certiﬁcado
será emitido apenas quando a transferência tiver sido conﬁrmada como recebida pela escola na sua conta bancária. A ABC DEʼ Conti poderá, a seu exclusivo
critério, excluir de qualquer curso e / ou exames, qualquer aluno matriculado
que deixe de pagar a mensalidade aplicável dentro do prazo acima indicado
ou qualquer outro período que possa ser acordado com a ABC DEʼ Conti. A ABC
DEʼ Conti reserva-se o direito de reclamar de qualquer aluno, qualquer despesa
razoável incorrida na sua inscrição no curso.

de boa frequência, o respeito rigoroso do horário de aulas e uma atitude
responsável em relação à equipe da ABC DEʼ Conti. As mesmas regras
permitem que os alunos possam usar qualquer equipamento dentro da ABC
DEʼ Conti. O não cumprimento das aludidas regras pode resultar em medidas
disciplinares tomadas contra o aluno agressor ( onde se incluí a possibilidade
de expulsão do aluno do curso correspondente). De acordo com os parâmetros inseridos na lei italiana, a ABC DEʼ Conti reserva-se o direito de pedir indenização em relação a qualquer perda causada pelo estudante.

2. A taxa de inscrição paga à ABC DEʼ Conti não é reembolsável, a não ser que
a ABC DEʼ Conti decida não conceder ao aluno um lugar no curso em questão.
O cancelamento só será aceite se feito por escrito para a ABC DEʼ Conti. Se o
cancelamento não ocorrer menos de 90 dias antes do início do curso, a ABC
DEʼ Conti reembolsará 100% do valor da mensalidade, 50% da mensalidade
será reembolsada no caso do cancelamento não ocorrer menos de 60 dias
antes do início do respetivo curso, 30% será reembolsado se o cancelamento
ocorrer um dia antes de as aulas começarem e nenhum reembolso será feito
no caso de cancelamento após o início do curso em questão. Para os alunos
sem passaporte EU, não haverá reembolso após o certiﬁcado de admissão ter
sido emitido uma vez que este foi emitido para o aluno se aplicar para o visto
italiano.

9. As provas de exame, juntamente com todo o material produzido pelos
alunos durante os exames (doravante referido como o material) serão consideradas como sendo de propriedade da ABC DEʼ Conti. Os alunos vêm por este
meio atribuir por futura cessão todos os direitos autorais decorrentes do Material e, em especial, permitir à ABC DEʼ Conti expor, reproduzir e / ou publicar
esses materiais.

3. A taxa de frequência inclui diploma ou certiﬁcado de frequência conforme o
especiﬁcado pelo curso.

11. A ABC DEʼ Conti reserva-se o direito de cancelar o curso antes do início do
mesmo se existir menos do que um quorum para iniciar o curso. Os alunos que
estão matriculados num curso que é cancelado serão notiﬁcados e a taxa de
matrícula e da mensalidade será reembolsada totalmente.

4. ABC DEʼ Conti será responsável pela preparação do laboratório e equipamentos básicos para uso dos alunos. No entanto, as despesas com todos os
materiais necessários para o curso e os projetos por parte de cada aluno, serão
pagos pelo próprio.

8. Os cursos são organizados de acordo com os horários, datas e programas
estabelecidos pelos professores nomeados pela ABC DEʼ Conti, que se reserva
o direito de, a qualquer momento, alterar qualquer aspeto do curso, conforme
possa ser necessário.

10. Se um aluno deseja mudar de curso depois de se registrar na ABC DEʼ
Conti, essa mudança ﬁca sujeita a uma apreciação levada a cabo pela própria
ABC DEʼ Conti e as providências necessárias a essa alteração serão também da
responsabilidade da Academia, tendo uma taxa de manutenção de 20% da
mensalidade.

12. A ABC DEʼ Conti não assume quaisquer responsabilidades com a perda
acidental de pertences pessoais e objetos de valor na escola ou fora da escola.

5. Informações especíﬁcas, tais como a duração do curso serão comunicadas
ao aluno após a inscrição. As provas devem ser realizadas no ﬁnal do curso em
questão. Nenhum aluno será autorizado a realizar os exames após o término
do curso e a ABC DEʼ Conti não deve, neste caso, emitir qualquer certiﬁcado
ﬁnal de participação ou o diploma oﬁcial para o aluno.

13. Os estudantes devem ser responsáveis em caso de qualquer dano ou
vandalismo de propriedade da escola, feitas pelo aluno.

6. A presença é obrigatória. Nenhum aluno será autorizado a fazer exames, a
menos que atenda a pelo menos 80% das aulas. Nenhum certiﬁcado ﬁnal
deverá ser emitido sem que o aluno mantenha a frequência exigida até o ﬁnal
do curso e atinja a nota mínima obrigatória nos exames. No caso do estudante
não frequentar as aulas, não haverá reembolso do valor da mensalidade.

15. Nenhuma modiﬁcação a este acordo é válida, salvo acordo escrito entre as
partes.

7. Ao se inscrever em qualquer curso oferecido pela ABC DEʼ Conti, os alunos
concordam em cumprir integralmente as regras disciplinares da ABC DEʼ Conti
representando esta uma condição do acordo entre estudantes e a ABC DEʼ
Conti. A conformidade com as regras disciplinares devem envolver um registro

14. A ABC DEʼ Conti encerra nos feriados nacionais italianos e férias escolares,
tais como férias de verão, férias de inverno e férias de Páscoa.

16. Para os programas realizados no campus de Florença, o acordo entre a ABC
DEʼ Conti e os alunos ﬁca sujeito à Lei Italiana e as partes concordam que os
tribunais italianos em Florença têm competência exclusiva sobre qualquer
litígio decorrente deste contrato.
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