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Parentes: 
Pai / Mãe  

Irmão / Irmã 
Tio/ Tia 

Sogro/Sogra 
Genro / Nora 

Sobrinho/Sobrinha 
Avô / Avó 

Neto/ Neta 
Marido / Esposa 

Primo/ Prima  
Padrasto / Madrasta 
Padrinho / Madrinha 

Afilhado/Afilhada 
 



Ca  - Co - Cu 



 
Se vuoi conoscere una persona, 

non ascoltare nulla di quello 
che dice,  

ma osserva quello che fa … 
 





Grazie in Italiano 

e in Português? 

Obrigada – 0brigado  



A Abóbora  

As  Abóboras  







Os números ordinais 
1° a 9° 



 
Domenica 

 



Lunedì 



 
Martedì 

 



Mercoledì 



 
Giovedì 

 



 
Venerdì 

 



 
Sabato 

 



Giorni della 
SETTIMANA 



DIAS DA SEMANA  

•Domingo 

. Segunda-FEIRA 

• Terça-FEIRA 

•Quarta-FEIRA 

•Quinta-FEIRA 

• Sexta-FEIRA 

• Sábado 



Os números 
em  

Língua 
Portuguesa 



Amo il lunedì … 
quando sto viaggiando! 



Ce – Ci 









 

 ZERO 



 UNO  



 DUE  



NUMERO TRE  



QUATTRO  





 CINQUE  



NUMERO SEI  



SETTE  





0TT0 



 NOVE  



 DIECI  







Verbo ter (avere) 
Presente do Indicativo  

Eu tenho um carro. 

Tu  não tens carro. 
Ele/Ela tem uma casa. 

Nós  não temos casa. 

Vós  tens duas bicicletas. 
Eles/Elas não têm bicicleta. 

………………………………. 
Vocês têm mais de vinte anos? 

Sim, nós temos. 

 





Os números ordinais 



Vinícius de Moraes  
(1913-1980) 



Marcus Vinícius da Cruz de 
Mello Moraes foi um poeta, 

cantor, compositor, dramaturgo 
e diplomata brasileiro, mais 

conhecido come 
 Vinícius de Moraes.   

 Nasceu no Rio de Janeiro,  
dia 19 outubro de  1913  

Morreu no Rio de Janeiro, 
dia  9 julho de 1980 

 com 67anos. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://it.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://it.wikipedia.org/wiki/1913
http://it.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://it.wikipedia.org/wiki/9_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1980


Antonio Carlos Jobim 
(1927 -1994) 



 
Antônio Carlos Brasileiro de 

Almeida Jobim  

um músico, compositor e 
cantor,  

inventou a bossa nova e um 
dos protagonistas da música 

popolar brasileira.  
 Ele teve 3 filhos. 

 Nasceu em 25 gennaio 1927  
no  Rio de Janeiro. 

Morreu em 8 dicembre 1994 
 em  New York nos Estatos Unidos. 

 

https://www.google.it/search?rlz=1C1GGGE_itIT391IT392&espv=2&biw=1366&bih=610&q=antonio+carlos+jobim+figli&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyYHnxCnfq6-gWFRWny5llR2spV-QWp-QU4qkCoqzs-zSs7IzEkpSs0LjcpgeVWY6vH0x684Tx7L23pbfaYDAHnzbUFGAAAA&sa=X&ei=RHIwVMrhMoXfaOCygugI&ved=0CK0BEOgTKAEwFg
http://it.wikipedia.org/wiki/1927
http://it.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro


DE 
Antonio Carlos Jobim  

Vinicius de Morais 

  

Garota de Ipanema 
  

Olha que coisa mais linda 
Mais cheia de graça 
É ela menina 
Que vem e que passa 
Num doce balanço,  

a caminho do mar 
Moça do corpo dourado 
Do sol de Ipanema 
O seu balançado é mais que um poema 
É a coisa mais linda que eu já vi passar 
Ah, porque estou tão sozinho 
Ah, porque tudo é tão triste 
Ah, a beleza que existe 
A beleza que não é só minha 
Que também passa sozinha 
Ah, se ela soubesse 
Que quando ela passa 
O mundo sorrindo se enche de graça 
E fica mais lindo 
 Por causa do amor 

 



Vinícius de Moraes com 
 A GAROTA DE IPANEMA 



HELO PINHEIRO  
HOJE (OGGI) 



Ragazza di Ipanema  
 
Guarda che cosa bella 
Piena di grazia 
E' lei la ragazza  
Che viene e che passa 
Dondolando dolcemente camminando verso il 
mare 
Ragazzina dal corpo dorato 
Dal sole di Ipanema 
Il suo dondolare è più di una poesia 
E' la cosa più bella che ho mai visto passare 
Ah, perché sono così solo 
Ah, perché tutto è così triste 
Ah, la bellezza che esiste 
La bellezza che non è solo mia 
Che lo stesso passa da sola 
Ah, se lei sapesse 
Che quando passa 
Il mondo sorride si riempie di grazia 
E diventa più bello 
Grazie all’amore 

 



Toquinho – cantor 
brasileiro 





Bandeira do Brasil 
19 de novembro de 1889 



Sol,  igreja, luva, barco 
guarda-chuva, gaivota 



Sol amarelo 


