
O CURSO INCLUI:
- Teste gramatical e entrevista por
Skype para determinar o nível.
- Estratégias e conselhos para
superar com todas as partes da
prova.
- Exercícios semanais guiados
para reforçar cada uma das
partes da prova.

CURSO À DISTÂNCIA DE 4 SEMANAS

Aulas por semana: 6
Horário: de segunda a sexta 
 (hora a combinar)
 Aula em grupo: 60 min
Grupo: 4-6 pessoas
Aula individual: 30 min.
Preço: 395 euros 

PREPARE-SE PARA O DELE
COM EXAMINADORAS

OFICIAIS 

 

Quer se preparar para o DELE
mas não tem o nível necessário? 
Informe-se sobre nossos cursos
de ELE online em 

 

info@tse.org.es

A2
B1
B2

20 AULAS EM GRUPO
+ 4 AULAS INDIVIDUAIS
+ TRABALHO DO ALUNO

Total de horas: 42
Em grupo: 20 horas
Individuais: 2 horas
Trabalho do aluno: 20 horas



 

CURSO À DISTÂNCIA
DE PREPARAÇÃO
PARA O DELE

 

Duração: 4 semanas

Nível: A2, B1 Y B2

Datas: todas as segundas-feiras

Os diplomas de espanhol DELE são títulos oficiais que

acreditam o nível de competência e domínio do idioma

espanhol, outorgados pelo Instituto Cercantes em nome do

Ministério de Educação e Formação Profissional da

Espanha. 

Com nosso curso de preparação para o DELE você aprenderá a: 

Usar o espanhol que você já sabe para aprovar o exame

Otimizar o tempo durante o exame para conseguir a maior

pontuação em cada parte da prova

Conhecer estratégias e truques para assegurar a aprovação

Melhorar o seu estilo de resposta

Adquirir habilidades para trabalhar todas as partes da prova

Desenvolver autonomia de aprendizagem

Melhorar a capacidade de síntese



As aulas focam exclusivamente na preparação para o exame DELE,

por isso é muito importante que você já tenha os conhecimentos

exigidos correspondentes ao nível que quer certificar.

Antes de
começar...

COMO SABER SE TENHO O NÍVEL NECESSÁRIO?

Antes de começar o curso realizaremos uma prova de nivelamento

totalmente gratuita com a qual avaliaremos as suas destrezas. Para

tanto você terá que realizar: 

O que acontece se não tenho o nível exigido?

Não se preocupe. Na TSE temos mais cursos para lhe oferecer. Se o

que você necessita é melhorar o idioma pode se matricular em um

de nossos cursos de espanhol online.

Teste de nível gramatical online

Prova de expressão escrita

Conversação por Skype com a sua professora

Preciso fazer o curso completo se tenho dificuldade apenas em
algumas das tarefas da prova?

Claro que não. O curso está desenhado para que você possa se

matricular apenas nos módulos que necessite. Cada semana

trabalharemos um módulo diferente, que corresponde a cada uma

das tarefas do exame. 


