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Cada 
língua permeia o ser humano de uma forma diferente e o revela de maneira diversa. Ao 

 

Neste ano pudemos dar início ao ensino de alemão como atividade extra classe e, por 
termos considerado a experiência muito positiva, vamos dar continuidade às aulas em 
2013. 

A professora responsável continuará sendo Jacqueline Fiuza da Silva Regis, doutoranda 
em Linguística pela Universidade Friedrich Schiller, Jena, Alemanha, e pela Universidade 
de Brasília. Mestre em Letras-‐Alemão, Letras-‐Português e Ciência Política também pela 
Universidade Friedrich Schiller (2007). Foi professora de português, alemão como língua 
estrangeira e cultura brasileira na Universidade Friedrich-‐Schiller (2004 a 2007). Foi 
professora substituta de alemão na UnB e é professora de alemão no Goethe de Brasília 
desde 2008. Ela é examinadora certificada para a aplicação dos exames oficiais de língua 
alemã do Instituto Goethe e está se especializando em ensino de alemão para crianças e 
em Pedagogia Waldorf. 

Abaixo alguns detalhes sobre a inscrição: 

1 Inscrições juntamente com a matrícula da escola (no máximo até 31/01/2013). 
2 Número mínimo de alunos: 05 
3 Número máximo de alunos: 20 
4 Valor da mensalidade a ser definido ao final do dia 31/01 conforme número de 

alunos matriculados (cf. tabela abaixo), desconsiderados os bolsistas. 
5 Bolsistas são alunos filhos de funcionários da escola. 
6 Pagamento deve ser efetuado antes do início das aulas (entre 1º e 04/02/2013) 

na forma de cinco (05) cheques pré-‐datados para: 

 a) 05/02/2013       
 b) 05/03/2013       
 c) 05/04/2013       
 d) 05/05/2013       
 e) 05/06/2013       
7 Aulas de 04.02.2013 a 01.07.2013 

8 02 encontros semanais de 45 minutos.  
Segundas e quarta-‐feiras de 14h15 às 15h. 

9 Não haverá desconto de mensalidade devido a feriados. 

10 Não haverá desconto de mensalidade devido a cancelamento em função de 
recessos escolares. 

11 Se a professora tiver que cancelar a aula, esta será preferencialmente reposta. 

12 Haverá desconto proporcional a todas as aulas canceladas e não repostas na 
última mensalidade do semestre. 

13 Desconto de 10% a partir da mensalidade do segundo filho. 
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Nr. de alunos Mensalidade 

5 160 

6 155 

7 150 

8 145 

9 140 

10 135 

11 130 

12 125 

13 120 

14 115 

15 110 

16 105 

17 100 

18 95 

19 90 

20 85 

 


