
 

 

 

CURSO DE ESPANHOL EM MADRID 

A CIDADE 

Madrid é uma das mais belas e agitadas capitais da Europa. Situada na 

região central da Espanha, cercada por terras áridas, Madrid é a capital de maior 

altitude na Europa. Foi fundada pelos árabes como uma fortaleza, assim 

permanecendo até que Afonso VI a ocupou, em 1083. Felipe II fez dela a capital 

da corte em 1561. Desde então a cidade floresceu, tornando-se vibrante, 

dinâmica, moderna sem deixar de preservar seu patrimônio histórico e cultural. 

Dinâmica e moderna, percorrer as ruas desta cidade é descobrir em cada 

recanto, atrativos e prazeres diferentes. Sua arquitetura é notável, com prédios e 

monumentos imponentes espalhados por toda a cidade. São imperdíveis; a 

Ópera, a Plaza Mayor, o Palácio Real, e o Museu do Prado. Os elegantes 

madrilenhos são muito orgulhosos de sua encantadora cidade.  

Madrid, além da capital e sede da Casa Real, das instituições políticas e 

administrativas do Estado Espanhol e do Arcebispado católico, é um centro de 

grande importância comercial, financeira e cultural a nível nacional e 

internacional. Em Madrid encontram-se cinco universidades públicas, numerosos 

teatros, museus e diversas exposições. 

A Espanha é formada pela riqueza de distintas culturas e etnias e é um dos 

países europeus mais vibrantes, coloridos e, por que não dizer, kitsch. Não à toa, 

tem se revezado com a França como o país mais visitado do mundo. As polêmicas 

touradas são internacionalmente conhecidas, mas o que nos ganha mesmo é a 

sofisticada simplicidade: praças, ruas, museus, igrejas, prédios, arquitetura, arte, 

comida, dança, festas, montanhas, praias, ilhas, peregrinação, religiosidade. E o 

espanhol, claro! Muito parecido com o brasileiro, você vai se sentir em casa. 

Considere a similaridade da língua como um bônus! 

A ESCOLA 

Na escola de espanhol Don Quijote você pode reservar seu curso de 

imersão em espanhol com a Eurocentres com total tranquilidade, pois todas as 

escolas passam por um rigoroso processo de seleção para garantir que as 

instalações e os funcionários sejam nada menos que o melhor. A Don Quijote em 

Madrid não é exceção e oferece um ensino de idiomas de alta qualidade que 

abrange todos os aspectos práticos e teóricos da aprendizagem de idiomas. A 

escola está localizada em um prédio de 3 andares com um interior moderno 

equipado com áreas comuns, salas de informática e salas de aula confortáveis, 

bem como um ambiente charmoso, pois a escola é parte de um edifício histórico 

restaurado. Reservar um curso de espanhol em Madrid com a Eurocentres 

significa que você pode ter certeza que você terá todas as facilidades e apoio 

necessários para desenvolver as suas competências linguísticas e tornar-se fluente 

em espanhol. 

 



Idade mínima em casa de família: 16 anos. 

Idade mínima em residência estudantil: 16 anos. 

O CURSO 

O SISTEMA EUROCENTRES 

O Eurocentres foi fundado em 1960 na Suíça. A instituição é especializada 

no ensino de idiomas para estrangeiros; sua atuação ao longo dos mais de 50 

anos de existência sempre priorizou a qualidade do ensino. Isto significa escolas 

de primeira linha, com instalações modernas e bem equipadas, professores 

especializados no ensino de seu idioma para estrangeiros e uma metodologia que 

prima pelo foco nos principais aspectos do aprendizado de um idioma: leitura, 

compreensão, fala e escrita. Dentre as mais tradicionais e efetivas redes de ensino 

de idiomas do mundo. O Eurocentres é a escolha certa para aqueles que 

procuram um programa com qualidade e foco no aprendizado do idioma. 

Curso Básico: 

Tenha aulas de manhã para organizar o seu próprio tempo à tarde. 

Aproveite a chance de conhecer a cidade enquanto você está lá! 20 aulas de 50 

minutos cada por semana e mais 5 horas de estudo autônomo no centro de 

aprendizado. O Programa Básico desenvolve todos os aspectos de sua 

competência no idioma em um programa personalizado coordenado por seu 

professor. 

Investimento:  

CONSULTAR 

Datas de Início do Curso em 2016/2017: 

TODA SEGUNDA-FEIRA. 

 


