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                  Belo Horizonte, 15 de março de 2017. 
 
 
 

Caros(as) pais, mães e/ou responsáveis, 
 
 

REF.: INSCRIÇÃO EXAME DELE ESPANHOL. 
 

 

 

 

 

O Colégio Santo Antônio, por intermédio de sua equipe de professores de 
Espanhol Língua Estrangeira Moderna – LEM, vem informar as datas da inscrição dos 
exames DELE (Diploma Español Lengua Extranjera), e os valores de cada exame  
(níveis B1 e B2) para os alunos interessados em fazer as provas da convocatória de 
maio de 2017.  

 

Data das inscrições nas dependências do Colégio (Praça do Tau): 21 de março, no 

horário dos recreios da manhã e da tarde.  

Data das inscrições no Instituto Cervantes: de 10 de janeiro a 29 de março. 

Documento para a inscrição: cópia do RG. 

 

Valores:  B1: R$257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais). 

B2: R$341,00 (trezentos e quarenta e um reais). 

 O pagamento poderá ser feito por cheque ou cartão de débito. 

 Grupos de mais de 5 alunos conseguem descontos de 15% e de mais de 

11 alunos, de 25%. Portanto, avise a seu professor sobre o seu 

interesse antes do dia das inscrições. 
 

 

Data e local do exame: sábado, 13 de maio, no Instituto Cervantes: Praça Milton 

Campos, 16 – 2º andar – Serra. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

 

       Frei Vicente da Silva Lopes, OFM         

                        Diretor Pedagógico                              

Equipe de Professores de LEM 
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