Classificação CEFR
Ela apresenta o nível linguístico que pode ser atingido durante o seu intercâmbio, assim como o nível necessário
para os exames oficiais de francês e alemão oferecidos em nossas escolas.

Seu nível
no CEFR*

C2
MUITO
AVANÇADO

C1
AVANÇADO

B2
INTERMEDIÁRIO
AVANÇADO

B1
INTERMEDIÁRIO

A2
BÁSICO
AVANÇADO

A1
BÁSICO

Descrição

Equivalência
de exame
de francês

Equivalência
de exame
de alemão

Cinto preto
•
Você compreende tudo o que lê ou ouve em
diversos assuntos.
•
Você compreende as sutilezas da língua e
interpreta facilmente documentos complexos.
•
Você se expressa de maneira correta e fluente
sem hesitação.
•
Você é capaz de discutir assuntos complexos.

¬¬ Dalf C2
¬¬ TCF
¬¬ e-TEF

¬¬ Goethe Zertifikat C2
¬¬ TELC Deutsch C2

Nível acadêmico
•
Você compreende textos complexos e
discussões relacionadas à vida cotidiana e
profissional.
•
Você se expressa com confiança e de maneira
precisa ao discutir diversos assuntos.

¬¬ Dalf C1
¬¬ TCF
¬¬ e-TEF

Nível profissional avançado
•
Você compreende informações detalhadas
nos textos e durante discussões relacionadas
à vida familiar e sobre tópicos concretos ou
abstratos.
•
Você se expressa de forma clara a respeito de
todos os assuntos de seu interesse.

¬¬ Delf B2
¬¬ TCF
¬¬ e-TEF

¬¬
¬¬
¬¬
¬¬

Goethe Zertifikat B2
TELC Deutsch B2
TestDaF 3
TELC Deutsch B2 + Beruf

530 HORAS
36 SEMANAS

Nível de perfeição pessoal
•
Você compreende as informações
importantes nos textos e em discussões
sobre situações conhecidas ou esperadas.
•
Você se expressa com facilidade nos assuntos
relacionados com a vida cotidiana.

¬¬ Delf B1
¬¬ TCF
¬¬ e-TEF

¬¬ Zertifikat Deutsch (ZD)
¬¬ TELC Deutsch B1 + Beruf
¬¬ Goethe Zertifikat B1

350 HORAS
24 SEMANAS

Nível básico avançado
•
Você é capaz de compreender informações
práticas em mensagens simples da vida
cotidiana.
•
Você pode se comunicar em situações
familiares e esperadas.

¬¬ Delf A2
¬¬ TCF
¬¬ e-TEF

¬¬ Start Deutsch 2
¬¬ TELC Deutsch A2 + Beruf

215 HORAS
15 SEMANAS

Nível básico
•
Você compreende frases curtas, quando as
conhece ou quando são repetidas.
•
Você é capaz de comunicar suas
necessidades básicas.
•
Você é capaz de identificar e de reproduzir
palavras isoladas ou expressões memorizadas.

¬¬ Delf A1
¬¬ TCF
¬¬ e-TEF

¬¬ Start Deutsch 1

100 HORAS
7 SEMANAS

**Tempo aproximado necessário
para um iniciante atingir o nível
com o curso Regular 20

¬¬ Goethe Zertifikat C1 (ZMP)
¬¬ TELC Deutsch C1 Hochschule &
TELC Deutsch C1 + Beruf

¬¬ TestDaF 4 & TestDaF 5
¬¬ Deutsche Sprachprüfung

920+ HORAS
60+ SEMANAS

710 HORAS
48 SEMANAS

für den Hochschulzugang (DSH)

*O nível atingido por cada estudante depende de suas capacidades individuais e empenho.
**Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas para o ensino de línguas estrangeiras
Para um estudo mais aprofundado e um progresso mais rápido, escolha um curso Intensivo 25 ou Premium 30.
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