
PACOTE ESPECIAL DA AEF  
PARA AGÊNCIAS DO BRASIL
VÁLIDO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2019

Para mais informações, por favor entre em contato: Danniel Marinho 
danniel.marinho@aefirenze.it / Whatsapp: +39 347 706 3701

ITALIANO PLUS 
COZINHA EATALY
A AEF oferece um programa rico que combina 
língua italiana com aulas de Culinária!

O que está incluso:
• Taxa de matrícula (€ 70) 
• 20 aulas de italiano por semana (15 horas/semana) 
• Livro didático exclusivo da AEF 
• Atividades de imersão cultural conduzidas pelo   
  corpo docente da AEF
• Teste de italiano, escrito e oral, na chegada
• Certificado de Nível de Proficiência AEF (A1- C2) 
• 4 módulos de aulas de Culinária com 3 horas de  
  duração no Eataly 

Serviços sob demanda: 
• Serviço de transfer do aeroporto 

Hospedagem não inclusa

Nossas aulas de Culinária: 

MÓDULO 1. MASSA E PIZZA 
MÓDULO 2. PEIXE 
MÓDULO 3. CARNE 
MÓDULO 4. DOCES E SOBREMESAS

PREÇOS:
ITALIANO  20 + 3 horas no Eataly por semana            

4 semanas € 1520 € 1450 

METODOLOGIA AEF: 
APRENDIZADO EXPERIENCIAL
Professores qualificados 
e experientes no ensino para 
estudantes estrangeiros. 
Classes de, no máximo, 12 alunos
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SOBRE NÓS
A AEF é a Escola Internacional de Arte e Cultura Italiana de Firenze. Ela abriga uma comunidade de 
estudantes, profissionais, docentes e equipe, promovendo um ambiente único e inspirador. Estudantes 
de todas as partes do mundo participam de aulas e atividades que combinam excelência acadêmi-
ca, imersão cultural e aprendizado experiencial. Florença, berço do Renascimento, inspirou os pen-
samentos e as criações de artistas como Leonardo da Vinci, Maquiavel, Brunelleschi, Dante e Dona-
tello, que percorreram as ruas onde nossos estudantes caminham hoje, rodeados pela beleza que se 

transforma diariamente em combustível 
para a aprendizagem. É assim que todas 
as oportunidades acadêmicas se tornam 
parte de uma experiência cultural global. A 
AEF fica no número 37 da Via Cavour, den-
tro do Palazzo Niccolini, um prédio histórico 
do século 16. Nossa escola está no coração 
de Florença, entre o Duomo e a Piazza San 
Marco. Os alunos assistem às aulas em um 
prédio renascentista equipado com as mais 
modernas tecnologias, ao mesmo tempo 
em que a cidade se torna uma grande e úni-
ca sala de aula, na qual se pode mergulhar 
para conhecer a arte e a cultura de Florença. 

www.aefirenze.it
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