
“Por ter aprendido alemão, tive oportunidades excepcionais de 
aperfeiçoamento e de estudo, e pude conhecer novas culturas e fazer 
muitas novas amizades. Esta influência do PASCH na minha vida foi e 
continua sendo essencial.”
Gabriel Thiem, ex-aluno da Escola Barão do Rio Branco, em Blumenau (SC), cursando atualmente o 
Studienkolleg Mettingen e hoje membro da comunidade PASCH Alumni, foi contemplado em 2015 com 
uma bolsa de estudos de 3 semanas em Varenholz e em 2016 com uma bolsa de estudos de 2 semanas na 
Universidade de Heidelberg 

“O PASCH é mais do que um programa 
de idiomas. Ele promove oportunidades 
de convivência com culturas e 
origens diversas, em que nossos filhos 
aprendem a importância de valores 
como a tolerância à diversidade, além 
de princípios tão importantes como a 
disciplina e o cumprimento de regras.”
Heloisa Kaschny, mãe da ex-aluna Sophia Kaschny Hoppe, 
do Colégio Província de São Pedro, em Porto Alegre (RS)

“Não existe uma experiência como viajar pelo Pasch. Quando em minha 
vida eu imaginaria que iria conhecer pessoas do Uzbequistão? Que iria 
passar a noite cantando com pessoas da China? Que iria dançar em 
uma festa com alguém da Guiné? Que iria jogar boliche com amigos da 
Croácia? Que iria andar de bicicleta com uma moçambicana? Que iria 
sentar em um café, em uma tranquila rua, no meio da tarde e tomar 
sorvete com alguém do Chipre? Que iria ter experiências tão maravilhosas 
com pessoas que eu acabei de conhecer, mas que passaram a ter uma 
importância tão grande para mim?”
Isabella Macedo, ex-aluna do Colégio Anchieta em Salvador (BA), contemplada em 2013 com uma bolsa 
de estudos de 3 semanas em Schwäbisch Hall

Escolas: Uma parceria para o futuro

www.goethe.de/paschnobrasil 
www.pasch-net.de 
www.facebook.com/Pasch.net.Brasil 
www.instagram.com/paschnetbrasil 
Contate sua escola para mais informações.

Escolas: uma parceria para  
o futuro – PASCH

“Desde o meu primeiro contato com o PASCH, percebi que dominar a 
língua alemã seria um destaque no mercado de trabalho. Morei seis 
meses na Alemanha com uma bolsa de estudos estudando direito na 
Universidade de Passau, na Bavária. Apesar de já estar num nível mais 
avançado, foram os três anos do PASCH que firmaram uma base sólida 
para que eu pudesse prosseguir e chegar até aqui.” 
Flavia Araujo, ex-aluna do Colégio Anchieta, em Salvador (BA)

“Conhecer a Alemanha sempre foi um sonho para mim. Hoje mal posso 
acreditar que este sonho se tornou realidade. Estar lá, acompanhada de ótimos 
professores que lhe dão suporte o tempo todo, além de conversar com jovens 
de diferentes nacionalidades em alemão, me fez desenvolver todas as áreas 
da língua alemã, principalmente a pronúncia e o vocabulário. O contato com 
distintas culturas e o fato de adquirir conhecimentos sociais, culturais e políticos 
sobre cada país alterou totalmente minha visão de mundo - sem dúvidas 
cresci muito como pessoa durante esta viagem.”
Bárbara Luiza Dalberto, aluna da Sociedade Educacional Três de Maio, em Três de Maio (RS), 
contemplada em 2018 com uma bolsa de estudos de 3 semanas em Köln

“Os certificados de proficiência abrem portas. Com eles, pude concorrer 
e receber uma bolsa internacional. Além disso, há empresas que exigem 
um determinado nível de alemão para processos seletivos e isso poderá 
me ajudar no futuro.”
Sophia Kaschny Hoppe, ex-aluna do Colégio Província de São Pedro, em Porto Alegre (RS), 
contemplada em 2015 com uma bolsa de estudos de 3 semanas em Frankfurt

“Com a didática facilitadora do ensino 
do alemão, muitos alunos passaram 
a aprender o idioma, desconstruindo 
assim o mito de que o alemão é um 
idioma ‘impossível’ de se aprender, e 
passaram a optar pela Alemanha como 
país de intercâmbio.”
Juliana Jardim, professora do Colégio Santo Antônio, em 
Belo Horizonte (MG)

Conheça a rede PASCH:

  600 mil alunas e alunos em mais de 2.000 escolas em 120 países
  20 escolas parceiras do Goethe-Institut no Brasil
  Aulas regulares de alemão
  Intercâmbios e bolsas de estudo na Alemanha
  Certificados de proficiência na língua alemã
  Programação cultural

Ensinamos mais que língua alemã. Preparamos cidadãos do mundo.

A experiência de quem já participou do PASCH

“A iniciativa PASCH proporciona aos alunos a oportunidade de entrar 
em contato com uma cultura totalmente nova, já que quase nenhum de-
les teve, antes, quaisquer relações com a Alemanha. O alemão abre para 
os alunos um universo novo, com novas oportunidades para o futuro.”
Edilene von Wallwitz, coordenadora de alemão do Colégio Vértice (SP)

©Goethe-Institut

©
G

oe
th

e-
In

st
it

ut

©
G

oe
th

e-
In

st
it

ut



Assessoria por meio do Goethe-Institut

• Acompanhamento do programa
• Suporte técnico e pedagógico
•  Divulgação das atividades no Brasil e no mundo por 

meio de site, blog e mídias sociais

Aulas regulares de alemão

•  Oferta de ensino de qualidade de acordo com o Quadro Comum 
Europeu de Línguas

Professores em contínua capacitação

•  Imersões regulares na Alemanha e formações periódicas no Brasil para 
ensino de alemão como língua estrangeira e planejamento de aula 

• Assessoria e suporte individualizado 

Bolsas de estudo na Alemanha

•  Mais de 50 bolsas de estudo são concedidas por ano para alunos das 
escolas parceiras no Brasil 

Provas e certifi cados de profi ciência reconhecidos internacionalmente

•  Fit in Deutsch 1, Goethe-Zertifi kat A2: Fit in Deutsch e Goethe-Zertifi kat B1
• Exames aplicados nas escolas parceiras

Programas culturais ligados à Alemanha

•  Programação cultural diversifi cada: shows, exposições, ofi cinas, 
concursos e eventos, nas áreas de música, fotografi a, história, 
literatura entre outras

Descontos para alunos

•  Em cursos de alemão do Goethe-Institut no Brasil e na Alemanha
• Em exames de profi ciência

Conexão com uma rede mundial

•  Intercâmbios, atividades interescolares e plataformas digitais 
conectadas a uma rede com mais de 2.000 escolas parceiras no mundo

Ao aprender alemão, seu filho poderá: 

•  Comunicar-se com mais de 185 milhões 
de pessoas mundialmente

•  Estudar ou pesquisar na Alemanha, que detém um sistema 
de educação com excelente reputação internacional

•  Aumentar suas chances profi ssionais em uma 
economia globalizada

•  Trabalhar com o principal centro fi nanceiro da União 
Europeia, que sedia o Banco Central Europeu e a Bolsa 
de Valores de Frankfurt

•  Concorrer a oportunidades na maior potência econômica e 
tecnológica da Europa, com destaque para setores econômicos 
como automotivo (BMW, Daimler, Porsche), máquinas e 
equipamentos (Siemens, Bosch, Liebherr), entre outros 

•  Aprender uma das línguas predominantes na ciência, 
literatura, fi losofi a, teologia, história, música, cinema e arte

•  Conhecer as obras originais de artistas, compositores, cientistas 
e grandes pensadores alemães, como Goethe, Kafka, Kant, Hegel, 
Nietzsche, Mozart, Beethoven, Lutero, Marx, Freud e Einstein

•  Viajar pela Alemanha e por outros países de língua alemã, 
como Áustria e Suíça, conhecendo sua cultura e história

“Quem aprende uma nova língua 
conhece um novo mundo” 
Johann Wolfgang von Goethe

A iniciativa “PASCH – Escolas: uma parceria 
para o futuro” é um poderoso aliado para a 
vida de seu fi lho. Afi nal, tendo a língua alemã 
como ferramenta, o projeto alia sólida formação 
educacional a conhecimentos de outras culturas 
e valores. Essa combinação, nos dias de hoje, 
é fundamental para os jovens terem vivências 
e aprendizados que contribuam para aumentar 
as possibilidades de inserção em um mercado 
cada vez mais competitivo. 

Criado em 2008 pelo Ministério das Relações 
Exteriores da Alemanha, o PASCH é uma iniciativa 
compartilhada por quatro instituições alemãs: 
Goethe-Institut, DAAD (Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico), ZfA (Central para 
Ensino de Alemão no Exterior) e PAD (Serviço 
de Intercâmbio Pedagógico).

Por meio do PASCH, os participantes interagem 
com jovens de outras nacionalidades e, com 
isso, desenvolvem competências interculturais. 
O programa propicia também o descobrimento 
de uma Alemanha contemporânea, sua história, 
valores e peculiaridades. Além disso, incentiva 
os aprendizados teórico e prático, já que, 
além das aulas no Brasil, promove viagens 
de intercâmbio e oferece bolsas de estudo na 
Alemanha. 

Por esses motivos, o aprendizado do alemão 
nas escolas parceiras do PASCH é muito mais 
que um curso de idioma. É a porta de entrada 
de seu fi lho para um mundo globalizado.

Rede de suporte para Alumni (ex-alunos)

• Rede Alumni (ex-alunos) nacional e internacional
• Desconto para cursos de alemão nas unidades do Goethe-Institut no Brasil
• Assessoria para estudar na Alemanha
• Descontos para exames de profi ciência

Vantagens de ser uma escola parceira PASCH 
do Goethe-Institut
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