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REF.: CURSO PREPARATÓRIO PARA EXAME DE PROFICIÊNCIA EM ESPANHOL. 

 

 

Prezados(as) Pais, Mães e/ou Responsáveis, 

 

 

O Colégio Santo Antônio, por intermédio de sua equipe de professores de Espanhol Língua Estrangeira 

Moderna – LEM, informa que, nos dias 7, *8, 9, 14, *15 e 16 de março, das 19h às 19h50 (nos dias 8 e 15 de março, as 

aulas terão a duração de 1h40, terminando às 20h40), será ministrado um curso preparatório para o exame DELE 

(Diploma Español Lengua Extranjera) – nível B1, para os alunos interessados em obter essa certificação. 

 Os Diplomas de Espanhol como Língua Estrangeira (DELE) são títulos oficiais, credenciadores do grau de 

competência e domínio do idioma, concedido pelo Instituto Cervantes em colaboração com a Universidade de 

Salamanca, em nome do Ministério de Educação, Cultura e Esporte da Espanha. 

 A pontuação máxima que se pode alcançar no exame é 100, e é preciso obter 70% em cada grupo de provas: 

Compreensão de Leitura; Compreensão Auditiva; Expressão e Interação Escritas; Expressão e Interação Orais. A 

qualificação final é de APTO ou NÃO APTO. 

 De acordo com o Instituto Cervantes, houve um aumento considerável de candidatos brasileiros nesse nível, 

já que o diploma B1 se configura como certificado de proficiência para os alunos interessados em programas de bolsas 

em universidades e instituições privadas. 

Acreditamos que nossos alunos do Ensino Médio estão aptos a se candidatar ao nível B1 Escolar, e o curso 

simulado servirá para que conheçam modelos de provas, pratiquem um pouco mais e confirmem seu nível de 

proficiência. 

As inscrições para o curso serão feitas em sala, com o(a) professor(a), até o dia 3 de março.  

 Certos de seu interesse, contamos com a presença de nossos alunos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

          Frei Vicente da Silva Lopes, OFM                                   

                           Diretor Pedagógico  

          Frei Valter Pinto Vieira Júnior, OFM                                   

                          Vice-Diretor Pedagógico 

 

Equipe de Professores de LEM 
 


