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Curta a página do projeto no Facebook para conferir todas as novidades sobre o curso e ter dicas especiais! Site disponibiliza conteúdo gratuito para você aprender italiano Que tal aprender italiano gratuitamente e ainda sem sair de casa? Torino me faz lembrar muito Curitiba, minha cidade no Brasil, muito arborizada e organizada. Mas com a língua
portuguesa foi diferente: ele notou que era possível aprender um novo idioma de uma forma natural e prazerosa. Acesse e comece agora! Em 2017, a USP lançou a continuação desse curso de grande sucesso. Crédito: Getty Images/iStockphotoQue tal aprender italiano em um curso online e visitar o Coliseu de Roma falando o idioma local? O acesso é
livre, no entanto, não há avaliação nem certificação. Na ficção, o aluno acompanha Tarcísio em sua primeira experiência na Itália e vê as perplexidades naturais que emergem quando temos duas culturas em contato. A escola garante, a quem quiser aprender o Italiano em Torino, altos padrões de formação através de cursos individuais, cursos de
grupo, e de cursos intensivos e empresariais.Com sensibilidade à crescente solicitação de cursos de italiano de estudantes de língua materna asiática (cineses, japoneses, coreanos) e russa, a escola predispôs também programas centrados em apropriadas metodologias didáticas para estes tipos de alunos e faz uso de professores que falem estas
línguas.O acesso a cada curso prevê um teste de entrada para formar classes de nível homogêneas. A experiência própria o impulsionou a querer ajudar outras pessoas. De graça e a partir de vídeos e cursos online. Torino é uma cidade muito linda e tem uma história afascinante. 670 (clicca qui per scaricarla), con cui la Presidenza della Repubblica ha
introdotto alcune modifiche alle restrizioni all'ingresso di cittadini stranieri in Brasile.Leia tudoAVISO URGENTE! PROROGA DAS REGRAS DE ENTRADA DO BRASIL NA ITÁLIA31/03/2022A Portaria do Ministro da Saúde de 29 de março de 2022 prorogou até dia 30 de abril de 2022 as medidas da Portaria do Ministro da Saúde de 22 de fevereiro de
2022, que eliminou as listas de países, uniformando as regras de ingresso no territorio italiano. Aqui, selecionamos quatro sites (em nossa opinião, os melhores) para baixar e-books grátis, em italiano. Conheça agora mesmo e aproveite as aulas de italiano: 1. Sgrammaticando 2. Learn Italian with Italiano Automatico 3. ITALICA 4. Itália com Ana Paula
5. Talvez você realmente aprecie os podcasts. Cada uma das aulas de italiano é dividida em duas partes. Então, veja uma lista com mais algumas propostas de gravações e cursos em áudio para estudar o idioma da Itália: O Instituto faz parte da ASILS,da AIL e de Eduitalia, foi reconhecido pelo CSN Lund-Sweden e é centro para o fornecimento dos
cursos Bildungsurlaub. O material integral também pode ser acessado no e-Aulas da USP. One World Italiano 7. Estes são os grandes clássicos da literatura italiana sem mais direitos autorais e outras obras cuja distribuição gratuita foi autorizada. 2. Se quiser se ambientar ainda mais, você pode ver o segundo módulo aqui. Ainda na Itália, ele estudou
latim e grego, o que lhe permitiu ter um sólido conhecimento da língua italiana. Quer aprender italiano em videoaulas, podcasts e outros métodos? A entrada na Itália ser...Leia tudo Vai viajar para a Itália? Também realizou um curso pela Università di Siena para adquirir competência em didática e poder transmitir da melhor forma possível todo o
meu conhecimento. Criado em setembro de 2015, o canal de Pierluigi conta com diversos vídeos e milhares de visualizações. Tal como acontece com a música e os filmes, os livros também podem ser comprados online ou baixados gratuitamente (somente se estiverem livres de direitos autorais) dos muitos arquivos disponíveis na Internet. Não precisa
de inscrição, é só acessar. (Com informações de Navigaweb.net) AVISO URGENTE! REGULAMENTO DE ENTRADA NA ITÁLIA30/04/2022Com a portaria do Ministério da Saúde de 28 de abril, as medidas previstas na portaria do Ministro da Saúde de 22 de fevereiro passado, relativas às viagens de e para o exterior, foram prorrogadas até 31 de maio
de 2022, com exceção das disposiçõe...Leia tudoEntrevista do Cônsul Geral Domenico Fornara à revista Affari12/04/2022A Edição 172 da revista Affari da Câmara Italiana de Comércio e Industria de São Paulo traz entrevista exclusiva com o novo Cônsul Geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara que comenta os desafios à frente da
representação e os projetos que pretende desenvolver com base em sua carreira diplomática.Para ler a entrevista na íntegra acesse: Leia tudoNuova disciplina di ingresso stranieri in Brasile07/04/2022E' stata pubblicata la nuova Ordinanza interministeriale n. Todos os recursos disponíveis são de domínio público, portanto, nenhum conteúdo pirata,
apenas livros realmente gratuitos. O melhor site da Internet para baixar ebooks gratuitos dos romances italianos mais famosos é o FeedBooks, com muitos livros gratuitos para baixar, incluindo obras internacionais e italianas. Isso não tem sido um problema: qualquer coisa produzida na forma de uma publicação em papel pode ser reproduzida na
forma de um arquivo de texto formatado como um livro eletrônico completo com páginas, índices e capítulos. Ler mais Não é possível aprender o Italiano em Turim sem aprofundir o conhecimento da cidade, que foi a primeira capital da Itália e que teve um papel de relevo na história do país. Ler mais CiaoItaly está disponível par receber grupos préformados. Ler mais Descubra Torino em companhia de um guia turístico especializado selecionado pela CiaoItaly. Ler mais Italiano Automatico 6. Qualquer livro disponível na Internet é fornecido em formato e-book, que é um livro eletrônico. Se você é um desses, confira essa dica: a Universidade de São Paulo (USP) reúne em uma plataforma on-line
um material didático gratuito para estudar italiano, o Dire, fare, partire! Curso on-line da USP ajuda você a aprender italiano, falar o idioma e descobrir uma pouco mais sobre a cultura da Itália O primeiro módulo foi lançado em 2016 e conta com dezesseis aulas que introduzem o estudante no aprendizado. Aproveite! USP oferece conteúdo on-line e
grátis para aprender italiano Aprender um novo idioma é essencial para quem quer ter um currículo de destaque. Existem e-books para qualquer assunto, desde guias técnicos a livros clássicos, romances, enciclopédias, coleções de poemas, receitas, ensaios e todos os tipos de publicações em papel, incluindo obras de autores famosos. Quer aprender
uma nova língua e crescer na carreira? Formada por 1.242 universidades sócias de 23 países ibero-americanos, a Universia é uma rede de universidade de fala hispânica e portuguesa. “Até os meus trinta anos nunca imaginei que moraria no Brasil e menos ainda que ensinaria italiano para tantos brasileiros”, diz ele na apresentação do site do projeto.
O Wikisource tem uma coleção muito grande de livros gratuitos para ler em formato de e-book. A escola predispõe de um rico programa de atividades recreativas gratuítas para ajudar os estudantes a entrar em contato com as pessoas do lugar e conhecer as riquezas culturais e artísticas do território. Daí surgiu a ideia de ensinar italiano para os
brasileiros, mas utilizando essa metodologia baseada totalmente na língua autêntica. Ler mais Essa é a primeira vez que venho à Itália, vim para cá para fazer um Master no Politécnico de Torino. Ou é um curioso nato? Com as dicas que a Catraca Livre traz a seguir, você poderá aprender italiano fácil, fácil. 3. Liber Liber é um site que permite que
você baixe legalmente muitos livros em italiano gratuitamente, divididos por categoria. Para baixar gratuitamente basta preencher seu nome e e-mail no site Vou Aprender Italiano. Os e-books estão disponíveis como arquivos PDF, EPUB ou LIT; esses arquivos podem ser baixados e lidos em seu PC ou dispositivos portáteis, usando os programas e
aplicativos certos. Os melhores sites para baixar livros italianos gratuitamente 1. Learn Italian with Lucrezia Outros cursos gratuitos e on-line para aprender italiano Aproveite os cursos de italiano que a Universia Brasil selecionou para que você estude sozinho e de graça Não ficou satisfeito com tudo o que viu até aqui? Cheguei agora aqui na Iália e
foi muito bom ter pensado em vir para ca. Não se preocupe: a Universia Brasil selecionou cursos gratuitos e on-line para quem quer aprender italiano. Apenas livros sem direitos autorais (domínio público) podem ser encontrados gratuitamente em sites da Internet. Como o conteúdo é livre, não há emissão de certificados. O site Italiano na Web é um
canal que reúne tópicos de gramática, verbos, falsos cognatos, listas de palavras, diálogos e muito mais. As lições são confiadas a docentes de língua materna e qualificados que, através do método comunicativo e o uso de múltiplos materiais didáticos, conduzem os alunos ao crescimento das próprias competências. Desde 2012 o centro organiza um
Mestrado em Didática do Italiano como língua estrangeira e segunda língua e é entidade monitorada pela Universidade para estrageiros de Siena para a organização dos cursos em preparação aos exames DITALS. Sob solicitação do centro, também organiza cursos de cozinha, degustações de vinho e protótipos típicos, jantares temáticos, visitas com
guias pela cidade de Torino, visitas aos museus, noites em clubes típicos, excursões para o descobrimento do Piemonte. Além disso, há indicações de enciclopédias, dicionários e rádios em italiano para ampliar os conhecimentos sobre o país. Acompanhe também a página do projeto no Facebook! Alguns ótimos canais no YouTube para aprender
italiano de uma vez Selecionamos alguns ótimos canais no YouTube com professores que ensinam italiano sem complicação. Além disso, há frases organizadas por temas, provérbios italianos, expressões idiomáticas e letras de música que contribuirão com seus estudos. Cada livro pode ser baixado em formato PDF, EPUB, HTML, RTF ou TXT.
Millepagine, um site a ser descoberto onde você pode encontrar muitos romances e livros em italiano, para baixar gratuitamente no seu PC ou smartphone. O professor é casado com uma brasileira e veio morar no Brasil depois que a conheceu. O site exibe a capa do livro e permite que você baixe os livros como arquivos EPUB, Kindle ou PDF. Basta
conferir a lista de cursos: Alguns podcasts para aprender italiano Quer mais opções? 4. Por falar em português, ele também fala a nossa língua. As videoaulas explicam alguns elementos linguísticos com apoio de imagens, que depois são retomados e complementados nas apostilas. Gostou? Durante anos Pierluigi conta que estudou inglês e francês
seguindo os métodos tradicionais. Além dos vídeos no YouTube, o professor lançou um e-book gratuito que traz sete dicas infalíveis para aprender italiano de uma vez. O conteúdo completo inclui material multimídia, apostilas, vídeos e exercícios. Se você já faz algum curso de italiano tradicional, pode usar a página para complementar. A escola é,
também, sede de exame autorizada pelos exames «Firenze» da Academia Italiana de Língua (AIL) e dos exames CILS da Universidade para estrangeiros de Siena. Lá você encontra dicas sobre pronúncia, escrita, vocabulário, diferenças do italiano para o português e muito mais. Clique aqui e bons estudos! Professor nativo dá aulas de italiano para
brasileiros no YouTube Pierluigi Rizzo, nascido na Sicília e professor de italiano nativo, se dedica a ensinar o idioma para brasileiros em seu canal do YouTube chamado Vou Aprender Italiano.
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