MÓDULO INTERNACIONAL
DE HISTÓRIA, ARQUITETURA
E ARTE NA ITÁLIA
26 DE JANEIRO A 8 DE FEVEREIRO DE 2020
Contato:
international@animaeducacao.com.br

MÓDULO INTERNACIONAL
DE HISTÓRIA, ARQUITETURA
E ARTE NA ITÁLIA
Estão abertas as inscrições para o Módulo
Internacional de História, Arquitetura e Arte,
que será realizado na Accademia Europea di
Firenze, em Florença, Itália.
Essa é mais uma iniciativa do International
Office, que visa a internacionalização através
de programas de capacitação e troca de
experiências internacionais.

A OPORTUNIDADE
O programa de 2 semanas acontecerá de
26 de Janeiro a 8 de Fevereiro de 2020 e
será realizado totalmente no idioma inglês.
A oportunidade é oferecida a todos os
alunos, professores e funcionários Ânima
que tenham interesse em aprimorar seu
conhecimento na área, em uma das cidades
renascentistas mais famosas do mundo.

ATIVIDADES
As atividades acontecerão diariamente
e têm duração média de 6 horas diárias,
totalizando 60 horas de curso. Essas horas
poderão ser utilizadas como atividade
complementar para os alunos da área de
Arquitetura e Design.
A Accademia Europea Di Firenze fornece
orientações e visitas em campo, onde os
participantes serão capazes de conectar
as experiências italianas com os conteúdos
lecionados nas aulas.

A ESCOLA

A Accademia Europe di Firenze é uma
Escola Internacional das Artes e da Cultura
Italiana. Fundada em 2005 como uma
escola de língua italiana para estrangeiros,
com o passar do tempo, ampliou sua oferta
e, atualmente, oferece cursos de cultura
italiana, arte, música e dança, entre outros.
Todos os anos, a Accademia recebe
estudantes de diversos países do mundo,
que dividem as aulas e experiências em
um ambiente internacional, no coração da
capital das artes.

SOBRE FLORENÇA
Florença é a cidade da arte por excelência: uma
combinação de história e beleza que atravessa
as praças à sombra dos mais majestosos edifícios
renascentistas do mundo, ou ao longo do mar de
turistas que lotam suas ruas de paralelepípedos
para visitar seus museus-símbolo.
Mas isso não é tudo: a capital da Toscana é um
epicentro de criatividade e cultura em constante
evolução, que parte de uma perspectiva
privilegiada – a da cidade mergulhada na história –
para interpretar o presente e o futuro.

PROGRAMAÇÃO

Sunday January 26th: 7:00pm Welcome to Firenze! Aperitivo with AEF Faculty and Directors
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Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

9:00 – 10:30am Italian Culture
through Language (colazione
al bar)

9:00 – 10:30Am Italian Culture
through Language (colazione
al bar)

11:00 – 12:30pm Architecture
(Walk in por walk-through)

11:00 – 12:30pm Architecture
(Walk in por walk-through)

2:00 – 5:30pm Architecture
(Santa Croce Church and
Museum)

2:00 – 5:30pm Architecture
(Santa Croce Church and
Museum)

9:00– 12:30am History of Art
(Visit to the Uffizi Gallery)
2:00 – 4:30Pm Architecture (Il
Duomo: a bridge from middle
ages to Renaissance. Museo
dell’Opera)
6:00Pm –9:30pm Cooking
class: pasta

9:00 – 10:30am Italian Culture
through Language (grain,
bread, pasta)

9:00 – 5:00pm Fieldtrip
(Pienza, the ideal city of the
Renaissance)

11:00 – 12:30pm Architecture
(Palazzo Medici, Istituto degli
Innocenti and Firenze in XV
century)
2:00 – 4:30pm Architecture
(Piazza della Signoria)
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Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

9:00 – 10:30am Italian Culture
through Language (il gelato)

9:00 – 10:30am Italian Culture
through Language (traveling in
Italy)

11:00 – 12:30pm Architecture
(walking in city. Firenze’s doors: 11:00 – 12:30pm History of
the old and new city)
Art (Galleria dell’Accademia:
Michelangelo’s David)
2:00 – 4:30pm Architecture
2:00 – 4:30pm Architecture
(Firenze in the XVI and XVII
(Firenze contemporanea: The
century: from city state to
capital of a new regional state) New Opera House)

9:00– 12:30am History of
art (Pitti Museum and Boboli
Garden)

9:00 – 10:30am Italian Culture
through Language (made in
Italy)

2:00 – 4:30pm Architecture
11:00 – 12:30pm Architecture
(Firenze Capitale and the XIX
(Firenze Contemporanea: the
century: Piazza Repubblica and New Palace of Justice)
Piazzale Michelangelo)
2:00 – 4:30pm Tradition
and innovation: visit of the
Farmacia di Santa Novella
7:00Pm Certificate ceremony
in Palazzo Niccolini

Saturday February 08th: Departure from Firenze.

9:00 – 5:00Pm Fieldtrip (San
Gimignano & Siena)

INSCRIÇÕES
Preencha o formulário de inscrição e envie
para international@animaeducacao.com.br
até dia 25/10/2019. Caso não tenha o
formulário, solicite-o pelo mesmo e-mail.
É necessário ter o domínio do idioma inglês
para acompanhamento das aulas e visitas

INVESTIMENTO
Valor: €1.600,00 (Euros)
O pagamento poderá ser parcelado em
até 3x, através de cartão de crédito ou
transferência bancária internacional.
Importante! Em caso de desistência posterior
do candidato, em qualquer etapa do
programa, esta quantia não será devolvida.

INCLUI:

NÃO INCLUI:

- Welcome happy hour / aperitivo

- Passagem aérea

- Aulas com material didático

- Seguro de saúde internacional

- Ingresso para as visitas aos museus
- Excursões para as cidades de Siena,
San Gimignano e Pienza
- Acomodação em quarto duplo
- Certificado da Accademia Europea
di Firenze

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE

