
OBJETIVOS:

Despertar o interesse e
entusiasmo de jovens pela
Alemanha, motivá-los a
aprender alemão e criar uma
rede mundial de escolas 

Iniciativa PASCH
Escolas: uma parceria para o futuro

 



Goethe-Institut
DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio
Acadêmico)
ZfA (Agência Central para Escolas no
Exterior)
 PAD (Serviço de Intercâmbio
Pedagógico).

Lançada em 2008, PASCH é uma iniciativa
compartilhada por quatro instituições
alemãs: 

O QUE É: 

Iniciativa PASCH
Escolas: uma parceria para o futuro
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PASCH em números
 

600.000 
ALUNOS EM MAIS DE

 2.000 
ESCOLAS EM

120 
PAÍSES

23
ESCOLAS
PARCEIRAS
DO GOETHE-
INSTITUT
NO BRASIL



Escolas PASCH-Fit no Brasil



O que oferecem as escolas
parceiras da iniciativa PASCH

Aulas regulares de alemão

Formação de professores

Bolsas de estudo

Programas culturais

Provas e certificados de
proficiência



Alguns de nossos Projetos
 

Cursos para jovens na Alemanha

Viagens acadêmicas temáticas

Certificados de Proficiência

Cursos em universidades alemãs



Vantagens de Aprender Alemão

Acesso a produções artisticas, culturais e
científicas e filosóficas

Inserção no maior polo tecnológico
europeu e maior economia do
continente

Ensino superior internacionalmente
reconhecido e gratuito

Oportunidade de bolsas de estudo e
muito mais! 



“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
‘ímpossível’ de se aprender, e

passaram a optar pela Alemanha
como país de intercâmbio.”

Juliana Jardim, professora do Colégio
Santo Antônio, em Belo Horizonte (MG)

Depoimentos



Depoimentos
“As oportunidades estão

abertas para quem
estuda alemão no Brasil.

Eu ganhei uma bolsa
para fazer a graduação

em engenharia
na Universidade
de Karlsruhe.”

joão Vuolo, ex-aluno do
Colégio Vértice, em São Paulo



Depoimentos
“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” 
Heloísa Kaschny, mãe de ex-
aluna do Colégio Província de

São Pedro, em Porto Alegre (RS)


