
 

Alemão, Inglês, Espanhol e Francês para crianças 

Seja muito bem-vindo ao nosso site! Conglatulamo-nos pelo seu interesse nas nossas ofertas gostaríamos de nos 

apresentar na sua língua-mãe. 

A Abrakadabra Spielsprachschule Berlin GmbH é uma escola de línguas para crianças a partir dos 3 anos de 

idade. Somos uma empresa estabelecida na Alemanha desde 1997, com muitos anos de experiência no campo do 

ensino de línguas a crianças. Estamos em Berlim desde 2002. Os nossos cursos são ministrados em jardins-de-

infância e escolas primárias, no nosso espaço direccionado para crianças na Wexstr. ou na casa do cliente. 

Os nossos clientes são oriundos de diferentes países e culturas, incluindo Rússia, Espanha, Chile, Síria, Emirados 

Árabes Unidos, Dubai, Qatar, França, Itália, Japão e Ucrânia. A natureza internacional dos nossos clientes expandiu 

e enriqueceu a nossa experiência e faz com que sejamos particularmente orgulhosos enquanto escola de idiomas. 

Não raras vezes, dirigem-se a nós clientes que vivem na Alemanha com as respectivas famílias durante um tempo 

curto ou alargado. De acordo com a nossa experiência, estes clientes têm necessidades quanto ao cuidado com os 

seus filhos – e nós estamos focados nessas necessidades.  

Entre outras coisas, a nossa oferta inclui as seguintes opções para os seus filhos: 

 Cursos de Línguas em regime individual a crianças desde os 3 anos para as línguas Inglês, Espanhol, 
Francês e Alemão 

 preparação direccionada para estadia no estrangeiro 

 Alemão para crianças que pretendam no futuro frequentar os jardins-de-infância ou a escola aqui 

 preparação para os testes de admissão em escolas internacionais  

 formação em conversação diária 

 certificação do período do curso e das competências apresentadas pelo seu filho 

A organização da oferta orienta-se de acordo com as respectivas necessidades profissionais e individuais: 

 é possível um planeamento individual do curso: de segunda-feira a sábado nas nossas instalações ou 
nas instalações da cidade de Berlim e arredores 

 curso intensivo durante as férias 
 o âmbito pode ser escolhido livremente, dentro de um quadro de um curso de línguas de 1 hora por 

semana até 8 horas por dia; tudo é possível. na formação durante todo o dia, estão incluídos também 
passeios e actividades. Durante o campo de línguas, existe supervisão durante a noite. 

Com base na nossa experiência, temos consciência de que saber uma língua é um pré-requisito para a 

participação na educação - o que fazemos aqui é dar aos seus filhos as melhores condições iniciais. 

O nosso método comprovado utiliza a motivação intrínseca das crianças, que aprendem melhor quando se 

divertem e brincam. Aqui, apoiamo-nos no método de imersão, bem como nos últimos conhecimentos científicos da 

pedagogia para bebés, crianças e escola primária. 

Pretende, junto com o seu filho, recolher informações mais precisas? Então, clique aqui.  

Temos todo o gosto em lhe fornecer uma proposta detalhada e uma solução personalizada para as suas 

preocupações. Pedimos a sua compreensão para o facto de os nossos colaboradores nos escritórios falarem 

Inglês, Espanhol e Alemão, e solicitamos que efectue o seu pedido - se possível - numa dessas línguas. Caso não 

seja possível, poderá contactar-nos na sua língua-mãe. Neste caso, pedimos que efectue um pedido por escrito. 

http://www.spielsprachschule.com/berlin/menu/23/?lang=en
http://www.spielsprachschule.com/berlin/menu/21/?lang=en
http://www.spielsprachschule.com/berlin/menu/main/5/58/?lang=en
http://www.spielsprachschule.com/berlin/?lang=en

