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“Chi rispetta il governatore, ma non 
rispetta la donna delle pulizie, non ne un 
leader ma  un egocentrico .”Leandro Karnal 



Verbo ESTAR 

Eu estou  na cozinha. 
 

Tu estás na varanda. 

Ele/ela está na sala de jantar. 
 

Nós estamos no quarto. 
Vós estais na sala de televisão.  

Eles/elas estão na sala. 



Eu estou  na cozinha. 



O ármario está na  cozinha. 



O fogão está na cozinha. 



A geladeira está na cozinha.  



A máquina de lavar pratos  
está cheia de louça. 



A sala de jantar  está 

bonita.  



A sala está com a televisão 
ligada.   



O quarto de casal está 

arrumado.  



O criado mudo está  com 
uma xícara de café.  



Os dois travesseiros estão 

arrumados. 



As almofadas estão arrumadas 

tambèm. 



A máquina de lavar roupas está 

fechada. 



O colchão de casal está 
sem os lençois . 



ÁRMARIOS DA SALA estão 
lindos.   



A cama de solteiro está 
colorida. 



O lustre da sala  



A penteadeira  





O quadro e 
 as cadeiras na sala de jantar 



O sofá é vermelho  



As mesas  

Mesa de madeira, 
marron e redonda  

Mesa de ferro, 
retangular e 
vermelha  



Guarda- Roupas  



O quadro de Romero Britto  

o abraço  



Exposição de ROMERO BRITTO 



Romero Brito nasceu em RECIFE e 
vive in MIAMI escultor brasileiro  



Música brasileira 





Cantor e Compositor 
Chico Buarque de Hollanda 

nasceu: 19 de junho de 1944 
cidade: Rio de Janeiro 



ADJETIVOS 



Os adjetivos  



O adjetivo  







Felice - Triste 



Arrabbiata  - Sorpreso 



Paura - Stanco 
 



Vergognato – Dispiaciuto 





 
ADJETIVO 

Eu estou mal de saúde.  
Eu estou bem de saúde. 

O cigarro faz mau à saúde.  
O professor é bom. 
O lobo é mau com a  

chapeuzinho vermelho. 

 
 



Cappuccetto Rosso  



1- A MAMÃE  
2- CHAPEUZINHO VERMELHO 



3- CHAPEUZINHO E AS FLORES 
4-CHAPEUZINHO E O LOBO 



5- CHAPEUZINHO E O LOBO 
6- O LOBO CORRENDO 



7-O LOBO CHEGA NA CASA 
8-O LOBO E A VOVÓ 



9-CHAPEUZINHO ENTRA  
10-O LOBO NA CAMA 



11-CHAPEUZINHO CONVERSA 
12-O LOBO CORRE ATRÁS DA MENINA 



13-O LOBO, O CAçADOR E A  MENINA 

14-O LOBO SAI CORRENDO 



15-  A VOVÓ, O CAçADOR E 
CHAPEUZINHO VERMELHO 



Il mondo non insegna ad essere 
forte; lui obbliga! 



“Le persone hanno paura dei 
cambiamenti. Io ho paura che le 

cose non cambino mai.” 



Domenica  



Lunedì  



Martedì  



Mercoledì  



Giovedì  



Venerdì  



Sabato  



PRONOME DEMONSTRATIVO  
singolare:esta(questa) plurale:estas (queste) 
singolare:este(questo) plurale:estes(questi) 

ISTO (ciò)invariabile 
singolare:essa(codesta), essas(codeste)  

plurale:esse(codesto),esses(codesti) 
ISSO(ciò) invariabile 

singolare: aquela(quella),aquelas(quelle) 

plurale: aquela(quello),aqueles(quelli)  
AQUILO (ciò) invariabile 



Estes,estas indica un oggetto o una 
persona vicino a chi parla. 

Esses,essas indica un oggetto o una 
persona vicino a chi ascolta. 

Aqueles,aquelas indica un oggetto o 
una persona lontano sia  da chi parla 

che da chi ascolta. 



Esta é a minha mãe . 
Estes são meus pais. 

 
Esse é o seu irmão? 

Sim, esse é meu irmão.  
Essas são  as suas tias? 

Sim, essas são minhas tias. 
Aquela é a sua filha? 

Sim, aquela é  minha filha.   











…. suéter ….. paletó 

…. camisa 

….. calça  

….. blusa 

….. vestido 

….. saia 

….. camisola 

…… pijama 

….. bermuda 



…  cinto 

…. bolsa 

… mochila 

…. chapéu 

.... gravata 

… boné 

…. botas ... sandálias. 

… sapatos 

... meias 

… óculos 



As pessoas tem medo 
das     mudanças. 

Eu tenho medo que as 
coisas nunca mudem. 

Chico Buarque 



 
Nara Leão 

nasceu: 19 de janeiro de 1942 
morreu: 7 de junho de 1989 

 



Chico Buarque e Nara Leão 
1966 



A Banda di Milazzo 



A banda militar 
vestida de azul e vermelho 



Chapeuzinho Vermelho e o Caçador  



Os personagens da estoria  

O caçador  O caçador , a vovó e chapeuzinho 



A ESTORIA DE CHAPEUZINHO 
 

A mamãe e 
 Chapeuzinho  Vermelho 
 

Chapeuzinho Vermelho e  

o LOBO MAU 



O desenhista  
MAURIZIO de SOUZA  



O CORPO 
HUMANO 



A cabeça – La testa  





Complete as partes do corpo 

da menina 



A mão - os dedos  



“Un giorno senza sorridere 
 è un giorno  perso.” 

Alegria, feliz! 



Lascia indietro quello che non 
 ti fa andare avanti. 



Solo non faccio uguale, 
perche per adesso 

mi manca 
la scarpa colore  

rosa. 



ARY BARROSO – COMPOSITOR 
BRASILEIRO 



Ary de Resende Barroso  
nasceu 7 de novembro de 1903  

 em Minas Gerais  
morreu 9 de fevereiro de 1964 

em  Rio de Janeiro,  
um compositor brasileiro de 

 música popular 

https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1903
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1964
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular_brasileira


Estátua do compositor no bairro do 
LEME no RIO DE JANEIRO 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:AryBarroso.jpg


Ary barroso  

Ele no piano.  

Carmen Miranda  

 Frank Sinatra 



 
AQUARELA DO BRASIL  
escrita por Ary Barroso em 1939 

versão em inglês 1940 
sucesso em 1942 nos EUA, no BRASIL 

e em todo mundo. 
Cantada por CARMEN MIRANDA, 
CAETANO VELOSO, ELIS REGINA E 

OUTROS. 

 
 



Que horas são? 
É meio-dia! 



Que horas são? 
É meia-noite. 



Por favor, que horas são? 
 

São seis horas da tarde. 
 

- Obrigada/o. 

 
.De nada. 



.Por favor, que horas são? 
 

-São seis horas da manhã. 
 

.Obrigada! 
 

-De nada! 



QUE HORAS SãO? 

São 23:45 ( noite). 



“Tutto è valido  
quando l’anima non è piccola”  



 
Fernando António Nogueira Pessoa 
nasceu em Lisbona -13 junho 1888  

morreu em Lisboa - 30 novembro 1935)  
foi um  poeta e  escritor português.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lisbona
https://it.wikipedia.org/wiki/1888
https://it.wikipedia.org/wiki/1935
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta


Nasceu FERNANDO PESSOA – 
em  Lisboa - Portugal  

Fernando Pessoa com 6 anos. 
NASCEU  NESSE EDIFICIO 

 13 DE JUNHO DE 1888. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pessoa_1894.gif
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Fernando_Pessoa_Largo_Sao_Carlos.JPG


O pai de Fernando Pessoa morreu 
quando ele tinha 5 anos. 

O seu padrasto e sua mãe  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Casal_Fpessoa.jpg


Fernando Pessoa  
Morreu nesta casa hoje si chama   
 casa FERNANDO PESSOA. 

Uma homenagem em frente ao 
café A Brasileira – Lisboa  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Casa_Fernando_Pessoa.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Lisboa-Pessoa-A_Brasileira-1.jpg


Fernando Pessoa  
morreu com 47 anos  

 um problema epatico . 



aasasssa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Assinatura_pessoa_fernando.jpg


 L'ultima frase che scrisse fu in 
inglese  

"I know not what tomorrow will 
bring... " 

 e si riportano con le sue ultime 
parole (essendo molto miope)  

"De-me os meus óculos!"  
(Datemi i miei occhiali). 

 



Pronomes Possessivos 





POR FAVOR, QUE HORAS SÃO? 
SÃO 7 HORAS E 10 MINUTOS. 

(manhã) 



A CEDILHA  



COLOQUE O C OU ç 
antes(prima de ) 

 de A – O - U 



Pronome possessivo 

.MASCULINO 
Meu - Meus 

O meu carro é AMARELO.  
………………………………….. 

 



PRONOME POSSESSIVO  
feminino 

Minha- minhas    
.A minha casa é branca. 
……………………………………. 

 



Pronome possessivo  
seu – seus 

O seu pai se chama ? 
Os seus  pais se chamam? 



Pronome possessivo 
sua – suas 

A sua mãe se  chama? 
As suas mães se chamam? 



Nosso – nossa 
nossos- nossas  

O nosso pai é italiano. 
Os nossos pais …. italianos. 

 



PRONOME POSSESSIVO 
2°PESSOAL SINGULAR E PLURAL  

VOSSO – VOSSA 
VOSSOS- VOSSAS  

O VOSSO IRMÃO é BONITO. 
OS VOSSOS IRMÃOS ….. BONITOS. 



Treno delle UNDICI  
QUARTIERI Jaçana   



 
Adoniran Barbosa  

 nome artístico de João Rubinato 

nasceu em 6 de agosto de 1910 - São Paulo, 

 morreu em  23 de novembro de1982 
um compositor, cantor, humorista e ator brasileiro 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1910
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1982
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


Os SEUS PAIS eram  
imigrantes italianos de Cavárzere, província de Veneza 

partiram para o BRASIL em 23 de maio de 1895.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_italiana_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavarzere
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Veneza


Esse grupo cantava as suas músicas 
 



ĺnterpretes italianos 
música: Figlio Unico  

Riccardo del Turco  Mina  



“Sono gli autori che fanno le letterature 
nazionale, ma sono i traduttori che fanno la 

letteratura universale”. José Saramago  



Se vuoi andare veloce, vai solo;  
se vuoi andare lontano, vai in gruppo. 


