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Amo il lunedì …

quando sto viaggiando!



L'ALFABETO L'ALFABETO 

PORTOGHESEPORTOGHESE
L'alfabeto 

portoghese portoghese 

ha 21 consonanti e 5 

vocali,

in un totale di 26 

lettere.





Storia



QUEMQUEM DESCOBRIUDESCOBRIU

O O BRASIL?BRASIL?



Pedro Álvares Cabral 

partiu de Portugal em abril 

de 1500 



22 de abril de 1500 

Descobrimento do BRASIL 





COME STAI?

BENE, GRAZIE!



Attenzione!!! 



A presto!



A più tardi!



CIAO!







Os números ordinais

1° a 9°







DomenicaDomenica



LunedìLunedì



MartedìMartedì



MercoledìMercoledì



GiovedìGiovedì



VenerdìVenerdì



SabatoSabato



DIASDIAS DADA SEMANASEMANA

•• DomingoDomingo

. . SegundaSegunda-FEIRAFEIRA

•• TerçaTerça--FEIRAFEIRA•• TerçaTerça--FEIRAFEIRA

•• QuartaQuarta--FEIRAFEIRA

•• QuintaQuinta--FEIRAFEIRA

•• SextaSexta--FEIRAFEIRA

•• SSáábadobado



Giorni della 

SETTIMANA



A Cutia





Pronomes Pessoais do 

Caso Reto

1-Eu 
2-Tu 

3-Ele/Ela3-Ele/Ela

1-Nós

2-Vós

3-Eles/Elas 







Verbo Ser ( verbo 

essere)

Eu   sou  ( io sono)

Tu és ( tu sei)

Ele/Ela é (egli è)Ele/Ela é (egli è)

Nós somos ( noi siamo)

Vós sois (voi siete)

Eles/ Elas são( essi 

sono) 



Noi siamo amici!





PAROLEPAROLE

IMPORTANTE IMPORTANTE 



Saluto
• Oi, tudo bem? 

• Oi, tudo bom?    Ciao, tutto bene?

• Oi, tudo joia?

• Como você está?     Come stai?

• Como você se chama? Come ti chiami?

Eu me chamo Cássia.• Eu me chamo Cássia.

• Como o senhor (a) se chama?

• Come il signore/signora si chiama?

• Prazer em conhece-lo.

• Piacere conoscerti.

• Obrigado(a)     Grazie 

• De nada          Di niente/ Prego

• Por favor       Per favore







Os númerosOs números ordinaisordinais



Vinícius de Moraes 

(1913-1980)



Antonio Carlos Jobim

(1927 -1994)



Antonio Carlos Jobim 

nasceu no Rio de Janeiro – Bossa Nova

25 de janeiro de 1927



Antônio Carlos Brasileiro de 

Almeida Jobim 

um músico, compositor e 

cantor, 

inventou a bossa nova e um 

dos protagonistas da música dos protagonistas da m sica 

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.



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 passarÉ 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
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





Se vuoi conoscere una persona, 

non ascoltare nulla di quello 

che dice, 

ma osserva quello che fa …



Pronomes Interrogativos



1-Diálogo entre duas pessoas.

1-Como você se chama?       

Come ti chiami?

2-Eu me chamo ………….       

Io mi chiami………….Io mi chiami………….

1-Prazer! / Muito prazer!   

Piacere!/ Molto piacere!

2-E você como se chama?      

E tu come ti chiami?



2-Diálogo entre um jovem e um pessoa mais velha.

1-Você fala inglês?          

Tu parli inglese?
2-Não, eu não falo inglês.         

No, io non parlo inglese.

1-O Senhor fala italiano? 

Lei……………………………..

2-Sim, eu falo italiano!  2-Sim, eu falo italiano!  

Si, ……………………………..

1-Você fala português?     

Tu ………………………………….

2-Eu compreendo um  pouco de 

português. 

Io capisco un  po’ di portoghese. 



3- Diálogo entre a professora e 

um aluno.

1-Você entendeu, José?     

Tu hai capito, …………..?

2- Não, não entendi nada.  

No, non ho 

capito niente?

1-Quer que eu  fale mais 1-Quer que eu  fale mais 

devagar?         Vuoi che io  

parli più lentamente?

2-Sim, professora,por favor?    

Si, ……………………., 

por favor?





4- Diálogo  na rua um turista e uma pessoa 

da cidade.

1- Pode me dar uma 

informação?   

Può darmi un’informazione?

2- Pois não. 

Prego.

1- Onde é a padaria, por favor?   1- Onde é a padaria, por favor?   

Dove è, il ………, per ……………?

2- A padaria é virando a 

primeira a direita.  

………. é  girando la prima a 

……………



Toquinho – cantor 

brasileiro





Colorir a Bandeira do Colorir a Bandeira do 

BrasilBrasil



Sol,  igreja, luva, barco

guarda-chuva, gaivota



Sol amarelo


