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“La maggiore conquista 
della 

 vita è stare in pace.” 





Attenzione!!! 
Grazie in italiano  





Giorni della 
SETTIMANA 











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. 

• 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 



I mese del’ anno 



Janeiro  
 

Gennaio   



    FEBBRAIO  

     

Fevereiro   



         MARZO  

         

Março  



       APRILE   

       

ABRIL    



        MAGGIO  

      MAIO 



        GIUGNO  

      

JUNHO   



           
         LUGLIO  

         JULHO  



       AGOSTO  

       AGOSTO  



    SETTEMBRE  
    SETEMBRO 



     OTTOBRE 

     OUTUBRO O 



    NOVEMBRE  

    NOVEMBRO  



    DICEMBRE  

    DEZEMBRO 





Dialogo 1 
Carl: - Oi, menina! 

 Como é o seu nome? 
Luísa: - Meu nome é Luísa, 

 e o seu? 
Carl: - Meu nome é Carl. 
Luísa:- Voce é brasileiro? 

Carl: - Não, eu sou alemão.  
Luisa: De que cidade você é? 

Carl: - E u sou de Berlim e 
você? 

Luísa: - Eu sou do Rio de 
Janeiro. 

 



Pronomes Pessoais do 
Caso Reto 

1-Eu  
2-Tu  

3-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) 
Nós somos ( noi siamo) 

Vós sois (voi siete) 
Eles/ Elas são( essi 

sono)  





Noi siamo amici! 



 Il testo è ricco di riferimenti  

 alla cultura brasiliana come le 
città di San Paolo e Rio de 
Janeiro, il carnevale,  

 la Torcida, lo stato di Bahia e 
alcuni grandissimi cantanti e 
compositori ovvero come 
Caetano Veloso, Jorge Ben, 
Luiz Gonzaga e Vinícius de 
Moraes. Diventò un classico 
ballato tutt'ora, 
specialmente durante i 
trenini alle feste. 

 E’ diventati famosi negli anni 
’70 e ’80. 
 



Benito de Paula -1975 

cantor brasileiro  



Charlie Brown  



Pronomes Interrogativos 



Mayra Correa Aygadoux, 

Maria Gadú 
nasceu 4 de dezembro de 

1986 ( 31 anos) 
nasceu na cidade de São 

Paulo  
compositora e cantora 

brasileira  

música de hoje 
Shimbalaiê 



Adoniran  filho de Francesco 
Rubinato e Emma Ricchini, 

imigrantes italianos  

de Cavárzere,  Veneza.   

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
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Veneza


Estação de Trem  
Jaçanã  



Figlio unico in italiano  



Os números ordinais 



 

1-Diálogo entre duas pessoas. 

   1-Como você se chama?         
     Come ti chiami? 

2-Eu me chamo ………….        
         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!   

        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 
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?    
   Dove è, il ………, per ……………? 

2- A padaria é virando a 
primeira a direita.   

 ………. é  girando la prima a 
…………… 

 



Toquinho – cantor 
brasileiro 





19 de novembro de 1889  
Dia da Bandeira  



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



Sol amarelo 










