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Belo Horizonte, 17 de outubro de 2017. 
 
 

Línguas estrangeiras modernas no CSA em 2018 
 
Caros(as) alunos(as), pais e responsáveis dos alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, 
 

Paz e Bem! 
 

Enviamos, nesta circular, informações sobre os idiomas Espanhol e Alemão, oferecidos como parte da grade curricular do 

Colégio Santo Antônio. Além do Inglês, os alunos deverão optar por uma dessas duas línguas a partir de 2018.  

 

Informações sobre o ensino do Alemão no colégio  

 
O ensino do Alemão no Colégio Santo Antônio faz parte da Iniciativa "Escolas: uma parceria para o futuro" (PASCH), lançada 
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Federal da Alemanha.  
Os alunos aprendem o idioma com a mais moderna didática do ensino da língua alemã e, de forma lúdica e comunicativa, são 
preparados para a realização dos exames de proficiência do Instituto Goethe, que são reconhecidos internacionalmente.       
A iniciativa, além de promover várias atividades que envolvem o idioma Alemão, oferece também bolsas para cursos na 
Alemanha. 
A participação nas aulas de Alemão é aberta a todos os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, que sejam iniciantes.         
As vagas são limitadas, pois as turmas têm um número reduzido de alunos estabelecido pelo projeto.  Para o curso de 
Alemão, o material didático importado da Alemanha será fornecido em parte pelo colégio.  
 
Informações sobre o ensino do Espanhol no colégio  

 
As aulas de Espanhol são ministradas com metodologia e material didáticos modernos, referenciados pelo Marco comum 
europeu de referência para as línguas: aprendizagem, ensino e avaliação. Os alunos são preparados para a realização dos 
exames de proficiência – reconhecidos internacionalmente – oferecidos pelo Instituto Cervantes, instituição com a qual o 
Colégio Santo Antônio tem convênio. Como prática do CSA, os alunos são direcionados a prestar o DELE (Diploma Español 
Lengua Extrangera) nível B1, que lhes permite ingressar ou expandir seus estudos em uma universidade estrangeira, além de 
ser aceito em qualquer intercâmbio das universidades federais brasileiras. 
 

 

 
Atenciosamente, 

             Frei Vicente da Silva Lopes, OFM                                   

                               Diretor Pedagógico                                                       

   
 
 

 
 

Autorização 
 

 

ESTE CANHOTO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DA MATRÍCULA. 
 
Opção de língua estrangeira para o 6º ano do Ensino Fundamental em 2018   

 
Aluno(a): ______________________________________________________________________________________________      
 

Fará matrícula em: 

a) (     ) Alemão. 

b) (     ) Espanhol. 

Belo Horizonte, _____/_____/ 2017. 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

Departamento de Línguas Estrangeiras 

 


