
 
 
 

Por que ALCE e por que Bolonha? 

• Quando você escolhe uma escola e um programa de estudos (e é uma importante decisão), deve-se 
avaliar uma série de fatores e, o mais importante, reconhecer se é adequada a você e as suas 
exigências. 

• Queremos condividir algumas considerações que pensamos ser úteis, faremos falando sobre nós e 
o que podemos lhe oferecer 

• Um breve questionário para lhe orientar sobre a escola e sobre a cidade que está procurando como 
finalidade de estudo… 
 
1 A cidade de destino possui um 

aeroporto internacional? 

 

O aeroporto G.Marconi é um dos mais importantes da 
Itália, è conectado com voos diários e companhias low cost 
as maiores cidades europeias da Espanha, Portugal, Suíça, 
Áustria, Alemanha, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Escócia, 
Irlanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, Polônia, Croácia, 
Romania, Grécia, Turquia, Moldávia, Rússia.  

2 A cidade é bem conectada 
com os meios de transporte 
ao resto do país? 

A estação central de Bolonha è o entroncamento 
ferroviário mais importante da Itália. Bolonha é uma 
cidade berço de arte e fica convenientemente situada 
perto de outros centros históricos como Florença, Veneza, 
Milão, Verona, Mantova, Parma, Pádua, Ravena e Ferrara. 
Com os novos trens de alta velocidade, o tempo de viagem 
a essas destinações varia de 46 min a 2 horas. 

3 A escola se encontra em uma 
área segura e comoda da 
cidade? 

A ALCE se encontra no bairro residencial Santo Stefano, 
um dos mais verdes e seguros da cidade. A escola fica 
dentro dos muros medievais, a apenas 13 minutos a pé 
da  praça mais central da cidade, a Piazza Maggiore. 
O  parque mais bonito da cidade, Giardini margherita, fica 
a 100 metros da escola. 

 

4 A escola oferece aulas durante 
todo o ano? 

 

Os cursos da ALCE funcionam durante 49 semanas ao ano, 
a escola fica aberta durante todo o ano e fecha somente 
no período de Natal e Ano Novo.  

5 Quantos minutos 
efetivamente duram as aulas? 

Na ALCE as aulas duram efetivamente 60 minutos. 

 
 
 

 



 
 
 

6 Quantas horas de aula são 
oferecidas por semana no 
curso intensivo standard? 

 

Na ALCE não existem cursos a tempo parcial, o curso 
intensivo GI23 oferece 23 horas de aula semanais. Não são 
aceitos grupos com muitos participantes. 

 

7 Qual é o numero máximo de 
estudantes por aula? 

 

Os cursos possuem um máximo de 8 estudantes por sala 
de aula, em média são formados de 4 a 6 participantes. A 
quantidade de horas do curso não sofre alterações caso o 
nível formado tenha poucos inscritos. 

8 Quais são as proveniências 
dos estudantes? 

 

Apesar de ser uma escola de médio porte, desde sempre 
mantemos um equilíbrio na diversidade das 
nacionalidades: nenhum país representa mais de 11% dos 
estudantes. A cada ano a ALCE recebe estudantes 
provenientes de 25 a 30 países.  

 

9 Quantos níveis são garantidos 
e quanto tempo duram? 

 

Durante todo o ano na ALCE são ativos de 4 a 6 níveis, 
cada nível tem uma duração progressiva crescente ( A1: 4 
semanas, A2: 5 semanas, ; B1: 8 semanas; B2: 9 semanas; 
C1 e C2: 10/12+ semanas).  

10  Os processos de aprendizagem 
são monitorados? 

 

Cada aluno é seguido pessoalmente e seus progressos são 
monitorados periodicamente. Depois da avaliação das 
competências iniciais, realizado no teste de ingresso, a 
cada duas semanas são realizadas provas de escrita e 
escuta.  

11 As competências adquiridas 
são avaliadas? 

No final do curso cada aluno recebe: a) certificado de 
participação e das competências adquiridas (de acordo 
com Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas); 
b) uma ficha de avaliação detalhada em todas as áreas e 
uma descrição analítica dos progressos realizados, 
identificados pelo professor.  

12 Você pode realizar exames 
oficiais na escola? 

 

A ALCE é desde 2007 sede oficial dos testes CILS, 
credenciada pela Universidade para estrangeiros de Siena, 
CELI, credenciada pela Universidade para estrangeiros de 
Perugia e AIL, Accademia Italiana di Lingua (Diplomi DELI, 
DILI, DALI). Desde 2012 è ente monitorado e autorizado 

 
 
 

 



 
 
 

para a prestação de cursos preparatórios ao DITALS 
(Certificado para professores de italiano como língua 
estrangeira). 

13 É possível verificar o nível de 
seriedade e profissionalismo 
através de um sistema de 
adesão?  

  

ALCE é a única escola da região da Emilia Romanha que é, 
além de centro CILS e DITALS, credenciada a nível nacional 
e internacional. Junto a somente outras 5 escolas italianas, 
è membro da IALC (Associação Internacional de Centros de 
Idiomas), uma prestigiosa associação de escolas 
independentes de língua e de alta qualidade de ensinam a 
língua materna a estudantes estrangeiros e ASILS ( 
Associação de Escolas de Italiano como segunda língua) 
que reúne a maior parte de escolas de italiano operantes 
em varias partes da Itália, com o objetivo garantir a 
seriedade e competência profissional das escolas de ensino 
e serviços ao estudante. Os cursos da ALCE são 
credenciados na Suécia pelo CSN, e na maioria dei lander 
alemães para o BILDUNGSURLAUB 

14 Os professores possuem 
competências específicas e 
experiência em ensinar? 

Todos os professores da ALCE são supervisionados por um 
especialista Director of studies, possuem formação em 
matérias humanas e também mestrados específicos em 
didática, são certificados DITALS 2, e possuem uma 
experiência docente de 5 anos ou mais. (a media de 
experiencia dos professores é de 8,7 anos). 

 

15 Atividades extra curriculares 
são propostas regularmente? 

 

O “programa social e cultural” da escola inclui entre 3 e 5 
atividades integrativas no período da tarde, fazendo parte 
integrante do percurso didático: Visitas a museus, mostras, 
galerias de arte, monumentos, igrejas, excursões de um dia 
inteiro a cidades de artes, caminhadas de orientação a 
cidade, seções de gastronomia e cozinha, atividades sociais 
e recreativas, projeção de filmes em língua italiana.  

16 Existe uma equipe dedicada 
para a seleção e 
monitoramento das 
acomodações? 

Os diretores da escola cuidam pessoalmente da seleção e 
monitoramento das casas, realizando entrevistas e 
inspeções de modo familiar.  

17 A escola oferece uma 
acomodação residencial 

ALCE é a única escola de Bolonha (e provavelmente uma 
das únicas da Itália) a oferecer uma residencia de 

 
 
 

 



 
 
 

própria? 

 

estudantes própria e de qualidade, podendo hospedar um 
máximo de 12 estudantes e fica somente 5 minutos a pé da 
escola.  

18 Qual é a distância dos 
alojamentos e das casas 
familiares até a escola? 

Todas as casas de família e apartamentos (compartilhados 
ou independentes) ficam próximos da escola, de 5 a 15 
minutos a pé até um máximo de 8 a 12 minutos de 
ônibus. (Se encontram não mais de 2km e são próximos 
das paradas de ônibus das principais linhas). 

19 A escola cuida dos alunos e os 
ajuda em relação às 
necessidades diárias? 

 

O que faz a escola ser única e diferente é a sua gestão 
familiar, capaz de garantir um ambiente descontraído, 
amigável e também profissional e dedicada a estudantes 
motivados. Neste contexto, cada aluno recebe atenção 
pessoal e pode se comunicar diariamente com o pessoal da 
escola (ensino e administração): As portas estão sempre 
abertas. 

20 É verificado regularmente a 
satisfação e o bem estar dos 
alunos? 

 

Além da profunda relação professor/aluno e do contato 
direto e permanente, o grupo da escola verifica o grau de 
satisfação dos estudantes através da realização de 
questionários periódicos sobre a didática, hospedagem e 
lazer. 

 

 

 
 
 

 


