Programa Completo do Curso
O Gente Italiana é um Curso Completo e Intensivo de Língua Italiana, válido para pessoas de todas
as idades que desejam ou precisam aprender o idioma rapidamente. O curso pode ser aproveitado por
qualquer pessoa, mesmo por aqueles que não possuam ou estejam fazendo o pedido de cidadania
italiana. O foco do curso é capacitar o aluno a falar italiano de forma rápida e fácil, ideal também para
quem utiliza o italiano para turismo.
O Curso Gente Italiana equivale a 04 semestres de ensino convencional de italiano, porém
condensados em 20 semanas, totalizando 120 horas aula (entre vídeos, atividades do aluno e
exercícios). No final do curso, os alunos recebem um certificado de conclusão.
Material do Curso e Informações Adicionais
Todo o material de ensino já está incluído para os nossos alunos, o material de gramática e exercícios
de cada aula podem ser acessados logo abaixo do vídeo de cada lição. O aluno pode salvar o material
em seu computador e estudar sempre que desejar. Também temos áudios para download com lições
de pronúncia feitos por narradores profissionais italianos.
O curso está disponível em uma área de membros de alunos, no total são 288 aulas divididas em 21
módulos: o ideal é estudar um módulo de gramática e um módulo de cultura italiana por semana, mas
o aluno pode agilizar ainda mais o curso se desejar. O acesso pode ser feito pelo celular ou pelo
computador de qualquer lugar em que o aluno estiver. O curso possui um aplicativo e pode ser
assistido pelo celular mesmo sem conexão com a internet.
Todos os alunos recebem uma senha de acesso para visualizar o curso sem limite de tempo, ver e
rever as aulas por quantas vezes desejar. O acesso pode ser dado de presente para outras 3 pessoas
sem custo adicional. Cada uma terá o próprio acesso em separado e receberá um certificado.
Conteúdo do Curso e Didática
O módulo de gramática da língua italiana foi pensado para acelerar ao máximo o aprendizado do
idioma. Ao invés de realizar apenas um encontro semanal como um curso convencional, nosso
método é aquele de proporcionar um contato quase que diário ao aluno, porém através de aulas mais
rápidas, fáceis e divertidas de serem seguidas. O aluno pode assistir as aulas no horário que desejar e
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no dia que desejar. Cada módulo de gramática possui cerca de 10 vídeos rápidos com exercícios e
aulas de pronúncia. No final de cada módulo, o aluno tem acesso à aula de correção de exercícios com
respostas comentadas pela Professora.
Já no módulo de cultura italiana, nós apresentamos músicas, filmes e também um passeio pelas 20
regiões da Itália (o aluno descobre o melhor de cada região, incluindo história, pontos turísticos e
gastronomia). Ao concluir o curso, o aluno se torna um profundo conhecedor do melhor que a Itália
tem a oferecer.
Além disto, para quem possui ou está fazendo a cidadania italiana, ou mesmo para quem deseja morar
e trabalhar na Itália, nós oferecemos aulas que simulam várias situações que interessam a este público,
como viajar com o passaporte italiano, se comunicar com consulados italianos e realizar etapas do
pedido de cidadania italiana na Itália. Simulamos como se sair bem em uma entrevista de emprego,
como alugar uma casa, etc. Se trata de um diferencial do curso que se torna ainda mais completo e
interessante.
Programa Completo do Curso (Simplificado e Detalhado)
Logo abaixo você encontra o programa Completo do Curso Gente Italiana separado por cada semana
de ensino. Se preferir, ao final do documento você também pode visualizar o conteúdo detalhado de
cada lição.
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PROGRAMA DETALHADO DO CURSO

Benvenuti ao Gente Italiana!
Veja Como Incluir 03 Pessoas no Curso
Nesta aula você recebe instruções para incluir até 03 pessoas no curso de italiano. Tudo é muito
simples, basta informar nome e email da pessoa que você desejar incluir. Ela então reberá um convite
por email para realizar o acesso ao curso. Cada pessoa tem seu próprio acesso e recebe um certificado
no final.
Conheça Melhor a Prof.a Carolina Barbon
Conheça a Professora Carolina Barbon, sua história de vida crescendo no Brasil e na Itália. Filha de
pai italiano e mãe brasileira, a professora Carolina é bilíngue, possui dupla cidadania italiana, é
formada em Letras e possui mais de 10 anos de experiência em sala de aula.
Dicionário Online de Italiano Gratuito
Nesta aula indicamos um dicionário online gratuito de italiano para que você possa identificar
rapidamente o significado de qualquer uma das palavras italianas das lições.

MÓDULO 01 – Início Rápido! Vocabulário e Pronúncia
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 01 - Material de Gramática a Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA - Palavras Essenciais
Nesta aula iremos estudar aquelas palavras e expressões que lhe serão essenciais em vários
momentos que irá vivenciar em sua viagem à Itália. Estudaremos as palavras que chamamos de
“mágicas”, como por favor, obrigado, etc. Também veremos palavras que serão úteis para pedir
informações ou mesmos para dar respostas rápidas.
Pronúncia e Áudio Para Download - Palavras Essenciais

Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Áudio - Dias da Semana em Italiano
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA - Apresentações e Nacionalidade
Nesta aula estudaremos como cumprimentar as pessoas, sejam elas nossas amigas ou pessoas as quais
estamos nos apresentando pela primeira vez. Além disso, conheça como são ditas as nacionalidades
em italiano.
Pronúncia e Áudio - Apresentações e Nacionalidade
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
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Pronúncia e Áudio - Outras Nacionalidades
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Áudio - Outras Profissões
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA - Palavras Úteis sobre Cidadania Italiana e Alimentação
Nesta aula, a Professora Carolina apresenta algumas palavras essenciais para quem possui ou vai fazer
a cidadania italiana. Também aprenderemos palavras úteis para indicar os alimentos mais comuns.
Pronúncia e Áudio - Palavras Úteis Para Cidadania Italiana
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA - Palavras Úteis em Viagens
Nesta aula vamos aprender muitas palavras úteis para utilizar em viagens, especialmente em
aeroportos, estações de trem e demais meios de locomocação.
Pronúncia e Áudio - Palavras Úteis em Viagens
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Áudio - No restaurante
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.

MÓDULO 02 – Alfabeto Italiano
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 02 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA - Alfabeto, Números e Pequena Revisão
Nesta aula vamos fazer uma pequena revisão do que já aprendemos e começar a estudar o alfabeto
italiano, como soletrar nosso nome e como expressar os números em italiano.
Pronúncia e Áudio - Números em Italiano
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Áudio - Números Ordinários
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
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Pronúncia e Áudio - Guia Rápido de Saudações
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA - Fixação Alfabeto Italiano – 01
Nesta aula, você irá aprender a pronúncia correta de cada letra do alfabeto e também as diferenças da
pronúncia conforme a acentuação.
AULA - Fixação Alfabeto Italiano – 02
Aqui estudaremos algumas particularidades do alfabeto e sílabas, como por exemplo, as palavras que
possuem consoante dupla. Outra particularidade são as diversas pronúncias que as letras C, G, Q, e T
podem ter. Nesta aula explicaremos cada uma dela e como saber a pronúncia correta em cada
palavra.
AULA - Fixação Alfabeto Italiano – 03
Esta aula é específica para aprender a pronúncia corretas das letras estrangeiras, como é o caso das
letras K, W, X, Y.
Pronúncia e Áudio - Fixação Alfabeto
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA - Que horas são?
Agora que já aprendemos os números em italiano, chegou o momento de aprender a dizer as horas.
Pronúncia e Áudio - Que horas são?
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
AULA - Itália e Geografia
Nesta aula estudaremos algumas curiosidades da Itália, como por exemplo, a origem do nome Itália
para o país. Também veremos algumas características de clima, vulcões, as praias, entre outras
características culturais do país.
Regiões da Itália – Introdução
Cada região da Itália possui belezas, características locais encantadoras. Vamos aqui começar uma
série de vídeos sobre as regiões da Itália. Vamos conhecer pontos turísticos, dialetos, culinária típica,
entre outras particularidades da cultura local. Pronto para essa viagem?
AULA - Estações e Meses do Ano
Nesta aula aprenderemos sobre as estações e meses do ano, como é o nome correto em italiano e as
características de cada época do ano.
Pronúncia e Áudio - Estações e Meses do Ano
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Impressões sobre a Itália
Neste vídeo, vamos descobrir um pouco sobre a experiência da professora utilizando o sistema de
saúde italiano, além de comentar se a Itália é um país seguro ou não para viver.
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Música - La solitudine
Esta música mostra na prática frases com algumas das expressões e palavras que aprendemos neste
módulo de aulas.

BÔNUS - Cidadania Italiana Economizando
Bônus - Veja Se Você Possui o Direito à Cidadania Italiana
Esta é uma aula bônus que explica quem possui o direito a cidadania italiana. Mesmo que você não
possua um parente italiano, veja como seria conseguir a dupla cidadania para quem casou com alguém
que seja italiano ou possua o direito.
Bônus - Vantagens de ter a Cidadania Italiana
Nesta aula explicaremos um pouco sobre quais as vantagens principais de ter a cidadania italiana.

MÓDULO 03 – Substantivos
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 03 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA - Substantivos e Formação do Masculino e Feminino
Nesta aula veremos os substantivos da língua italiana e as suas variações de feminino e masculino.
AULA - Estratégia Rápida Para Compreender Textos
Nesta aula, a professora Carolina dá dicas importantes para rapidamente entender o sentido de um
texto. Ela explica no que você deve focar sua atenção para melhorar a compreensão de textos.
Pronúncia e Áudio - Substantivos 01
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA - Substantivos - A Formação do Plural em Italiano
Nesta aula veremos como se dá a formação do plural em língua italiana, quais são as regras a serem
obedecidas e como entender se uma palavra é masculina ou feminina.
Pronúncia e Áudio - Substantivos 02
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato MP3
para download.
Correção - Exercícios Substantivo 01
Aula de correção dos exercícios deste módulo, com respostas comentadas pela professora. Não
esqueça que em seu material de gramática temos também a solução dos exercícios.
Correção - Exercícios Substantivo 02
Aula de correção dos exercícios deste módulo, com respostas comentadas pela professora. Não
esqueça que em seu material de gramática temos também a solução dos exercícios.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
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AULA - Animais em italiano
Nesta aula vamos aprender como dizer os nomes dois animais em italiano. Você possui algum animal
de estimação? Vamos aprender como ele se chama.
Pronúncia e Áudio - Animais em Italiano
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Áudio - Refeições e Alimentos
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Regiões da Itália – Abbruzzo
A primeira região que vamos conhecer será Abbruzzo. É uma região pouco conhecida pelos
brasileiros, mas depois de assistir ao vídeo dessa, certamente será uma região que você irá incluir em
seu roteiro da próxima viagem à Itália.
Chegando na Imigração Italiana Parte 01
Passar pela imigração e conversar com oficial é, sem dúvidas, uma das etapas da viagem que mais
deixa ansiosos e até com medo do que dizer. Mas pode ficar tranquilo, a partir dessa aula, vamos ver
as perguntas mais comuns feitas pelos oficiais da imigração e como responder a cada uma delas.
Filme - Quintana Vivo ou Morto
Pronto para assistir seu primeiro filme em italiano? Este filme promete fortes emoções.
Música - Io che amo solo te (Sergio Endrigo)
Nesta música, você terá a oportunidade de conhecer mais substantivos em italiano e também treinar
as estratégias de leitura através da letra da música que você encontra logo após o clip.

Próximas Aulas - Data de Liberação
Liberação das próximas aulas
Aula em que explicamos que todas as demais aulas do curso estarão disponíveis para o aluno em 01
semana após a compra. Também estará disponível o material de gramática e exercícios integral, além
de todos os áudios para download.

Material Completo Para Impressão
Apostila Completa Para Impressão
Se preferir, nesta aula você pode realizar o download do material COMPLETO de Gramática e
Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e exercícios do curso estarão contidos neste
documento, que servirá de base para seus estudos do curso completo.

MÓDULO 04 – Artigos na Língua Italiana
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 04 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
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AULA - Artigos 01 – Introdução
Nesta primeira aula sobre artigos, iremos estudos os artigos definidos em italiano.
Pronúncia e Áudio Para Download - Artigos 01
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA - Artigos 02 - Definidos no Feminino Singular
Dando continuidade ao estudo dos artigos definidos, esta aula será específica sobre os artigos no
feminino. Diferente do português, no italiano os artigos quando antes de palavra iniciada em vogal,
passam por uma abreviação. Nesta aula, vamos aprender como fazer isso corretamente com as
palavras femininas.
Pronúncia e Áudio - Artigos 02
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA - Artigos 03 - Definidos no Plural
No módulo anterior, vimos como é o plural dos substantivos. Agora vamos ver como ficam os
artigos quando acompanham os substantivos no plural.
Pronúncia e Áudio - Artigos 03
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA - Artigos 04 - Artigos Indefinidos
Um curso, mais uma aula de artigos... Quando queremos nos referir a alguma coisa, mas definir de
modo preciso, precisaremos usar os artigos indefinidos. Nesta aula iremos aprender sobre eles.
Pronúncia e Áudio - Artigos 04
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA - Artigos 05 – Partitivos
Quando nos referimos a uma parte do todo, usamos os artigos partitivos. Eles são facilmente
confundidos com os artigos indefinidos, mas nessa aula iremos esclarecer as diferenças para você
não ficar com dúvida.
Pronúncia e Áudio - Artigos 05
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA - Artigos 06 - Algumas Particularidades
Como para tudo existem as exceções, os artigos não podiam ficam de fora. Algumas diferenças de
estruturas nas frases em italiano, podem gerar dúvidas para quem está aprendendo o idioma. Nesta
aula iremos lhe mostrar que diferenças são essas e os cuidados que você precisa ter na formulação
das frases.
Pronúncia e Áudio - Artigos 06
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
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realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.

Correção - Exercícios Artigos 01
Cada atividade terá sua correção comentada liberada dois dias após os exercícios.
Correção - Exercícios Artigos 02
Cada atividade terá sua correção comentada liberada dois dias após os exercícios.

CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Basilicata
A região é a mais montanhosa da Itália, possui paisagens lindíssimas. Vamos conhecer um pouco mais
sobre ela? Não perca esta aula.
Curiosidades Sobre a Itália
Nesta aula falamos sobre a vida na Itália, como são as pessoas, a segurança, transporte, lazer, serviços
e compras.
Chegando na imigração (parte 2)
Esta aula é a continuidade do que vimos no módulo anterior, aqui falaremos um pouco mais sobre
como comprovar ao oficial seus recursos financeiros para se manter na Itália no seu período de
viagem.
Filme – O Carteiro e o Poeta
Hora de treinar seus ouvidos ao idioma italiano. Vamos a mais um filme da nossa bela Itália.
Música – Più Bella Cosa (Eros Ramazzotti)
Esta aula é uma revisão aos artigos que estudamos. Um pouco de artigos definidos, indefinidos. Nesta
música você poderá conferir mais exemplos dos usos dos artigos.

MÓDULO 05 – Pronomes Pessoais, Verbo Ser e Ter
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 05 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA - Acentuação, Pontuação e Curiosidades Parte 01
A partir desta aula, iremos estudar os sinais gráficos da língua italiana. Esta aula dedica-se a
pontuação.
AULA - Acentuação, Pontuação e Curiosidades Parte 02
Esta aula é a continuação dos estudos da pontuação e também estudaremos a acentuação.
AULA - Pronomes Pessoais e Verbo Ser
Nesta aula, conheceremos os pronomes pessoais na língua italiana e a conjugação do verbo “essere”
(ser, em português) para esses pronomes.
Pronúncia e Áudio - Pronomes Pessoais e Essere
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
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MP3 para download.
AULA - Pronomes Pessoais e Verbo Ter
Em continuação aos estudos dos pronomes pessoais, iremos estudar nesta aula a conjugação do verbo
“avere” (ter, em português) para cada pronome.
Pronúncia e Audio - Pronomes Pessoais e Verbo Ter
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Audio - Essere e Avere Exemplos
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA - Conheça os Tempos Verbais
Nesta aula, iremos revisar o que já aprendemos sobre os verbos e também quais os nomes dos tempos
verbais em italiano e a qual período eles se referem.
Pronúncia e Audio - Verbos Regulares e Leitura de Texto
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA - Verbos irregulares – Essere e Avere
Os verbos “essere” e “avere” são muito utilizados na língua italiana, pois além de sentido próprio,
estes verbos também são usados como auxiliares para conjugações em diferentes tempos verbais.
Nesta aula, iremos estudar a fundo esses dois verbos.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Calabria
Nesta aula, conheceremos a região da Calábria, localizada no sul da Itália e com uma gastronomia
sem igual. Além disso, vamos conhecer as belíssimas praias da região.
Chegando na Imigração Italiana Parte 03
Nesta aula, falaremos sobre a chegada na imigração italiana para quem já possui o passaporte europeu,
ou seja, dirija-se para a fila especial de cidadãos da Europa e ingresse no país com bastante
tranquilidade.
Filme – Umberto D
Ambientado nos anos 70, esse filme irá envolver na belíssima história de Mirco. Acompanhe mais
um filme italiano.
Música – Nel Blu Dipinto di Blu (Domenico Modugno)
Quem nunca ouviu essa música ao menos uma vez? Dessa vez, além de apreciar a música de
Domenico Modugno, vamos estudá-la e ver mais exemplos de frases com os conteúdos já estudos.

MÓDULO 06 – Verbos Stare, C’è e Ci Sono
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 06 - Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
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exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Verbo Stare
O verbo “stare” (estar, em português) merece atenção especial, pois nem sempre ele pode ser
traduzido literalmente como “estar”. Nesta aula, vamos estudar o porquê disso e como utilizar
corretamente este verbo.
Pronúncia e Audio - Frases com "Stare"
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – C’è e Ci Sono
Nesta aula, vamos aprender como indicar a existência de algo ou alguém em italiano por meio do
verbo “esserci”.
AULA – C’è e Ci Sono – Exemplos
Agora que vimos a teoria, vamos conhecer alguns exemplos práticos do uso do verbos “esserci”
Pronúncia e Audio - Frases C`è e Ci sono
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Correção – Exercícios C’è e Ci Sono
Nesta aula, você poderá acompanhar a correção das atividades, comentadas pela professora e
esclarecendo as principais dúvidas.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Campânia
A capital desta região é Napoli, uma das principais cidades da Itália. Nesta aula vamos conhecer um
pouco melhor esta cidade e a região onde ela está localizada.
Cidadania Italiana – Como Fazer o Codice Fiscale?
Nesta aula, vamos simular o pedido do codice fiscale na Agenzia delle Entrate. Esta solicitação deve
ser encaminhada na cidade italiana onde você deseja fazer o seu pedido de residência.
Filme – Quintana Vivo ou Morto
Além de treinar seus conhecimentos da língua italiana, este filme lhe trará a história da Itália nos
inícios dos anos 50, quando o país passava por grandes mudanças na economia.
Música – Laura Non C’è (Nek)
Nesta aula, conheceremos mais uma música do cantor italiano
Nek.

MÓDULO 07 – Adjetivos
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 07 - Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
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AULA – Conheça os Adjetivos
Esta aula dedica-se a explicar a classe dos adjetivos em italiano, vamos aprender como caracterizar
os substantivos.
AULA – Adjetivos Possessivos
Nesta aula, estudaremos os adjetivos que dão posse de algo a alguém: meu, seu, dela, nosso. Esses
são os adjetivos possessivos, vamos aprender como dizê-los em italiano.
Pronúncia e Audio - Adjetivos e Cores
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – Adjetivos Possessivos - Fixação
Esta aula será para fixação dos adjetivos possessivos. Vamos estudar exemplos práticos do uso desses
adjetivos.
Pronuncia e Audio - Adjetivos Possessivos e Membros da Família
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Correção – Exercícios Adjetivos
Este vídeo é a correção dos exercícios realizados com os comentários da professora em todas as
questões e esclarecendo as principais dúvidas.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Emilia Romagna
Esta região é a terra da lasanha à bolonhesa. Nesta aula, vamos conhecer mais comidas típicas dessa
região e s pontos turísticos que valem muito à pena conhecer.
Aluguel de Imóvel na Itália – Parte 1
Nesta aula, começaremos a falar sobre os tipos de imóveis na Itália, valores médios e quantas
inscrições anagraficas cada um pode receber. Nos próximos capítulos falaremos sobre o tipo de
contrato correto e também sobre como economizar bastante na hora de fechar o aluguel.
Filme – Além do Bem e do Mal
Inspirado na obra de Nietzsche, este filme trará a história de um triângulo amoroso na antiga Roma.
Música – Con Te Partirò (Andrea Bocelli)
A famosa música cantada pelo tenor Andrea Bocelli será o tema desta aula.

MÓDULO 08 – Estudo dos Verbos
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 08 - Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Verbos Irregulares e Verbos em -ISC
Nesta aula, vamos estudar como acontece a mudança nas raízes dos verbos irregulares e como se
comportam os verbos irregulares com a partícula -ISC em sua conjugação.
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Pronúncia e Audio - Verbos Irregulares
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Audio - Conjugação Particula ISC
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – Verbos Reflexivos – Parte 01
Quando utilizamos verbos para nos referir às ações cuja a ação recai sobre o próprio sujeito, estamos
utilizando os verbos reflexivos. Nesta aula, vamos iniciar os estudos sobre essa classe de verbos em
italiano.
Pronúncia e Audio - Partículas Reflexivas e Leitura de Texto
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – Verbos Reflexivos – Parte 02
Esta aula dedica-se a continuação dos estudos sobre os verbos reflexivos.
Pronúncia e Audio - Conjugação Verbos Reflexivos
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – Mi Piace
Nesta aula, iremos estudar com muita atenção a palavra “piacere” que pode ser usada como
substantivo e também como verbo.
Pronúncia e Audio - Verbo Piacere
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – Mi Piace – Atividade de Fixação
Para esclarecer os vários usos que a palavra “piacere” pode ter, nesta aula vamos estudar exemplos
práticos.
Correção – Exercícios Verbos
Nesta aula, você irá encontrar a correção dos exercícios propostos anteriormente, com todas as
atividades comentadas.
ANEXO 01 - Conjugação dos Principais Verbos
Anexo 01 – Gramática
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todo o material
didático deste anexo está contido neste arquivo.
Pronúncia e Audio - Verbos ESSERE, STARE, AVERE, ANDARE, VENIRE
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
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Pronúncia e Audio - VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE, DARE
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Audio - PARLARE, FARE, GUARDARE, TROVARE, LASCIARE
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Audio - DIRE, SENTIRE, PRENDERE, VEDERE
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Friuli-Venezia Giulia
Nesta aula, vamos conhecer a região de fronteira que é muito rica na diversidade cultural.
Aluguel de Imóvel na Itália – Parte 02
Esta aula é a continuidade sobre como alugar um imóvel na Itália e iremos focar em como encontrar
o imóvel ideal para você.
Filme – Belissima
Vamos a mais um filme italiano para você divertir enquanto aprende mais um pouco em contato com
a língua italiana.
Música – In Assenza di Te (Laura Pausini)
Nesta aula vamos conhecer a música da famosa cantora italiana Laura Pausini.

MÓDULO 09 – Verbos Modais: Volere, Potere, Dovere
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 09 - Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Verbos Modais – Parte 01
Os verbos modais alteram ou complementam o sentido do verbo principal. Nesta aula, vamos
conhecer que verbos são esses e sua conjugação no presente do indicativo.
AULA – Verbos Modais – Parte 02
Em continuação ao estudo dos verbos modais, esta aula falamos de forma específica dos verbos
“devere” e “sapere”.
AULA – Verbos Modais – Parte 03
Esta aula dedica-se ao estudo do uso dos verbos modais no passato prossimo.
Pronúncia e Audio - Verbos Modais Conjugação
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
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Pronúncia e Audio - Verbos Modais Frases de Fixação
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Verbos Modais – Correção das Atividades
Nesta aula, vamos corrigir os exercícios e comentar as atividades, esclarecendo as principais dúvidas
dos verbos modais.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Lazio
A região de Lazio abriga a capital da Itália, Roma. Nesta aula vamos conhecer a capital e também as
outras cidades da região de guardam lugares lindíssimos para você incluir no seu roteiro da próxima
viagem à Itália.
Aluguel de Imóvel na Itália – Parte 03
Nesta aula, vamos dar sequência ao assunto de aluguel de imóvel. Depois de encontrar o imóvel ideal,
o próximo passo é realizar o contrato de aluguel. Nesta aula, vamos conhecer os tipos de contratos
feitos na Itália.
Filme – Cinema Paradiso
Vamos assistir a um filme clássico italiano que encanta a todos, quando um famoso cineasta se recorda
de como foi introduzido ao mundo do cinema.
Música – Champagne (Peppino di Capri)
Nesta aula vamos revisar o vocabulários e verbos aprendidos por meio da música de Peppino di Capri.

MÓDULO 10 – Preposições
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 10 - Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Preposições – Parte 01
Nesta aula, começaremos nosso estudo das preposições, palavras que podem alterar completamente
o sentido de uma frase. Veremos como utilizar as preposições “con”, “di”, “a”, “da”, “in”, “su”, “per”,
“tra”/“fra”.
Pronúncia e Audio – Preposições
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – Preposições – Parte 02
Em continuação a aula anterior, iremos conhecer como ficam as junções das preposições com os
artigos.
Pronúncia e Audio - Preposições Ideia de Lugar
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
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AULA – Preposições – Parte 03
Nesta aula, conheceremos as preposições que indicam relação de tempo.
Pronúncia e Audio - Preposições Ideia de Tempo
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Preposições – Atividades de Fixação
Para fixar bem os usos de cada uma das preposições, a melhor forma é praticando. Nesta aula,
veremos exemplos práticos do uso de preposições.
Preposições – Correção dos Exercícios
Esta aula será a correção dos exercícios propostos, vamos esclarecer suas dúvidas em cada atividade.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Liguria
Nesta aula, viajaremos para Riviera italiana. A região conhecida por suas belas praias e pela culinária
ímpar.
Pedido de Residência – Parte 01
Na aula de hoje iniciamos a tratar sobre a inscrição anagráfica (pedido de residência) na Itália, etapa
essencial para quem deseja realizar o processo de cidadania italiana.
Filme – Dá Para Fazer
Vamos a mais filme italiano para que possamos acostumar nossos ouvidos e compreender o idioma
italiano.
Música – Occidentali’s Karma (Francesco Gabbani)
Hoje vamos conhecer a música que levou Francesco Gabbani a vencer o Festival de Sanremo em
2017.

MÓDULO 11 – Passado Próximo e Condicional (semana 10)
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 11 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Passado Próximo – Parte 01
Nesta aula, começaremos a estudar a conjugação dos verbos no passato prossimo, tempo verbal que
indica uma situação iniciada no passado, mas que ainda possui conexão com o presente.
AULA – Passado Próximo – Parte 02
Nesta continuidade, estudaremos como fazer o particípio dos verbos em italiano e assim concluir os
estudos do passado próximo.
Pronúncia e Audio - Passato Prossimo
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – Tempo Condicional – Parte 01
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Nesta aula, conheceremos o tempo verbal condicional, usado para expressar desejos de forma cortez.
AULA – Tempo Condicional – Parte 02
Esta aula é uma continuação dos estudos sobre o tempo condicional, na qual veremos essa conjugação
para os verbos modais.
Pronúncia e Audio - Verbos Condicional
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Audio - Verbos e Frases Condicional
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Passado Próximo – Correção dos Exercícios
Nesta aula, faremos a correção dos exercícios sobre o passado próximo.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Lombardia (Parte 1)
Nesta aula, conheceremos um pouco mais sobre a região da Lombardia, a mais desenvolvida da Itália.
Regiões da Itália – Lombardia (Parte 2)
Uma aula apenas para falar sobre essa região é pouco. Neste vídeo conheceremos ainda mais essa
região tão linda.
Pedido de Residência – Parte 02
Esta aula é uma continuação sobre o tema pedido de residência na Itália. Depois de preparar todos os
documentos necessários, é a hora de finalizar este pedido. Nesta aula explicaremos como proceder.
Filme – Francesco: a História de São Francisco de Assis
Se você é devoto de São Francisco de Assim, vai amar assistir a esse filme e conhecer sua história.
Música – Un’altra Te (Eros Ramazzoti)
Nesta aula conheceremos a música de Eros Ramazzoti, você poderá companhar a letra e cantar junto.

MÓDULO 12 – Partícula Ci e Ne
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 12 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Partícula Ci – Parte 01
A partícula Ci é muito utilizada no idioma italiano. Já vimos ela nas expressões c’è e ci sono. Nesta
aula vamos estudar outros usos da partícula Ci.
AULA – Partícula Ci – Parte 02
Nesta continuação, estudaremos as expressões “ci vuole” e “ci vogliono”.
Pronúncia e Audio - Particula Ci Frases
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
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realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – Partícula Ne – Parte 01
Outra partícula muito utilizada no italiano é partícula Ne, para se referir a parte do todo.
AULA – Partícula Ne – Parte 02
Os usos das partículas Ci e Ne podem causar bastante confusão. Nesta aula, esclareceremos as
diferenças entre elas e veremos vários exemplos para auxiliar no entendimento.
Pronúncia e Audio Partícula Ne – Frases
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Correção – Exercícios Partícula Ne
Esta aula dedica-se a corrigir os exercícios propostos e esclarecer principais dúvidas.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Marche
Nesta aula, conheceremos a região de Marche, um lugar com paisagens lindíssimos para serem
apreciadas.
Controle de Processo no Comune – Parte 01
Nesta aula, conheceremos melhor as etapas do processo de reconhecimento da cidadania dentro do
comune, assim você poderá compreender como melhor controlar seu processo.
Filme – Um Piloto Retorna
Nesta aula, vamos treinar um pouco mais a audição e compreensão do idioma italiano assistindo a
mais um ótimo filme.
Música – Sere Nere (Tiziano Ferro)
Vamos conhecer mais exemplo do uso da partícula Ci na música de Tiziano Ferro.

MÓDULO 13 – Conjunções
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 13 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Conjunções – Parte 01
Nesta aula iniciaremos nosso estudo sobre as conjunções, palavras capazes de ligar frases e dar
sentido ao assunto.
AULA – Conjunções – Parte 02
Nesta aula continuaremos nosso estudo das conjunções através da análise de textos.
Pronúncia e Audio - Le Congiunzioni
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
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Correção – Exercícios Conjunções
Esta aula será a correção das atividades propostas sobre as conjunções e os esclarecimentos das
principais dúvidas.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Molise
Nesta aula, vamos conhecer Molise, região pouco explorada do Sul da Itália, que abriga uma natureza
incontaminada.
Controle de Processo no Comune – Parte 02
Nesta aula, concluímos nosso diálogo com o oficial do comune, solicitando sobre a finalização dos
procedimentos de reconhecimento da cidadania italiana e passos seguintes.
Filme – Gringo, Reze para Morrer
Neste filme, vamos encara mais uma aventura em italiano.
Música – Vivo Per Lei (Andrea Bocelli)
Nesta aula vamos ampliar o vocabulário com mais uma música de Andrea Bocelli.

MÓDULO 14 – Advérbios
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 14 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Advérbios – Parte 01
Nesta aula, vamos começar a estudar os advérbios em italiano, aquela classe de palavra que serve
para indicar ideias de tempo, modo, frequência.
AULA – Advérbio – Parte 02
Nesta aula continuaremos a estudar os advérbios de quantidade e os modificadores.
Pronúncia e Audio - Advérbios 01
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Audio - Advérbios 02
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Piemonte
Nesta aula, vamos conhecer Piemonte, a segunda maior região da Itália. Vamos descobrir nesta aula
porquê esta é a terra perfeita para quem ama chocolate.
Trabalho na Itália
Esta aula será sobre o mercado de trabalho na Itália: quais as profissões mais requisitas a Itália e como
funcionam os contratos de trabalho.
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AULA – Como Fazer um CV em Italiano
Nesta aula, vamos aprender a criar um excelente curriculum em língua italiana, essencial para
conseguir um emprego.
Filme – Ontem, Hoje e Amanhã
Este filme nos traz as histórias de três mulheres na Itália. Você poderá conhecer um pouco mais sobre
a antiga Itália e treinar sua audição para o idioma italiano.
Música – Strani Amori (Laura Pausini)
Vamos conhecer mais exemplos práticos do uso dos advérbios na música de Laura Pausini.

MÓDULO 15 – Imperfetto
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 15 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Imperfetto – Parte 01
Nesta aula, veremos o tempo imperfetto que marca uma ação realizada no passado por várias vezes,
ou que levou um certo tempo para ser realizada.
AULA – Imperfetto – Parte 02
Nesta aula, daremos sequência a conjugação dos verbos “essere” e “avere” no imperfetto, além de
alguns exemplos de utilizo deste tempo verbal em músicas.
Pronúncia e Audio - Imperfetto Conjugações
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Audio - Imperfetto Frases de Fixação
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Correção – Exercícios Imperfetto
Nesta aula, iremos corrigir os exercícios propostos sobre o imperfetto.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Puglia
Nesta aula, vamos conhecer a região da Puglia, uma região pouco montanhosa, mas com uma vista
compensadora do seu extenso litoral.
Entrevista de Emprego – Parte 01
Nesta aula, vamos falar sobre como são as entrevistas de emprego em italiano e lhe daremos dicas
sobre as perguntas mais frequentes.
Filme – Os Companheiros
Este será mais um dos famosos filmes italianos ambientados no fim do século XIX.
Música – Imbranato (Tiziano Ferro)
Esta aula será para ampliarmos o nosso vocabulário e revisar estruturas da língua italiana já estudadas.
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MÓDULO 16 – Futuro
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 16 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Futuro – Parte 01
Esta primeira aula do módulo será sobre o tempo futuro começaremos o estudo do futuro semplice.
Pronúncia e Audio - Futuro Conjugações 01
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Audio - Futuro Conjugações 02
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – Futuro – Parte 2
Vamos estudar a aplicação prática da conjugação de verbos no futuro.
Pronúncia e Audio - Futuro Frases de Fixação
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Correção – Exercícios Futuro
Vamos a correção dos exercícios e explicações das atividades a fim de esclarecer dúvidas.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Ilhas Sardegna e Sicília – Parte 01
Nesta aula começaremos nossa viagem às ilhas da Itália, iniciando na Sardegna.
Regiões da Itália – Ilhas Sardegna e Sicília – Parte 02
Em continuação ao nosso passeio pelas ilhas italianas, nesta aula vamos conhecer melhor a Sicília.
Entrevista de Emprego – Parte 02
Esta aula é uma continuidade da nossa simulação de entrevista, incluindo as perguntas mais comuns.
Filme – A Árvore dos Tamancos
Esta aula será um filme para que você possa praticar mais e se acostumar com os sons em italiano.
Música – Cose della Vita (Eros Ramazzotti)
Vamos a mais uma música de Eros Ramazzoti para você cantar junto.

MÓDULO 17 – Imperativo, Passato e Trapassato Remoto
GRAMÁTICA ITALIANA
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Módulo 17 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Imperativo – Parte 01
Nesta aula, começaremos os estudos do tempo imperativo que é aquele utilizado quando se deseja
dar uma ordem.
AULA – Imperativo – Parte 02
Nesta aula, vamos da sequência aos estudos do tempo imperativo para os verbos irregulares.
Pronúncia e Audio - Imperativo Conjugações
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Audio - Imperativo Frases de Fixação
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – Passato Remoto – Parte 01
Esta aula será o tempo passato remoto, o utilizamos quando nos referimos a uma ação ocorrida há
muito tempo atrás.
AULA – Passato e Trapassado Remoto – Parte 02
Mais passado que o passado remoto, é o trapassado remoto. Nesta aula, vamos estudar como é esta
conjugação verbal e quando utilizá-la.
Pronúncia e Audio - Trapassato Conjugações
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – Passato e Trapassado Remoto – Parte 03
O trapassado remoto é um tempo verbal muito utilizado na obra Divina Comédia, de Dante Alighieri.
Nesta aula, iremos estudar um pouco desta obra.
Pronúncia e Audio - Passato e Trapassato Conjugações
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Audio - Passato e Trapassato Frases de Fixação
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia
foram realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em
formato MP3 para download.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Toscana
A região da Toscana é conhecida por ser uma das mais românticas, mas ela é muito mais que isso.
Vamos conhecer melhor essa região nesta aula.
Bônus – Conheça o Palio de Siena
Na aula sobre a Toscana, vimos um pouco sobre o Palio de Siena, uma importante corrida de cavalos
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que merece um vídeo mais detalhado.
Vida na Itália - Sistema de Saúde
Nesta aula, conheceremos um pouco melhor sobre o sistema de saúde na Itália, considerado um dos
melhores do mundo.
Filme – Sócrates
Este filme nos conta sobre Sócrates, um dos principais filósofos. Assistiremos a esse filme tão rico
em histórias e filosofia.
Música – Cantare e D’Amore (Amedeo Minghi)
Nesta aula conheceremos melhor a música de Amedeo Minghi.

MÓDULO 18 – Conectores Textuais
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 18 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Conectores Textuais – Parte 01

Nesta aula, começaremos os estudos dos conectores textuais e a função de cada um. Iniciaremos os
estudos detalhados dos conectores temporais.
AULA – Conectores Textuais – Parte 02
Nesta aula, daremos sequência aos estudos dos conectores de espaço, prescritivos, lógico causais.
Pronúncia e Audio - Conectores Textuais 01
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Audio - Conectores Textuais 02
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – Conectores Textuais – Parte 03
Esta aula será sobre os conectores explicativos, conclusivos, adversativos, hipotéticos e de
semelhança.
Pronúncia e Audio - Conectores Textuais Frases
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Correção – Exercícios Conectores Textuais
Esta aula será a correção dos exercícios propostos.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Trentino-Alto Ádige
Nesta aula, vamos conhecer tudo sobre essa região muito hospitaleira e ideal para amantes de
esportes.
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Quiz – Costumes Italianos
Até aqui, já falamos muito sobre os costumes e hábitos italianos. Nesta aula preparamos um quiz para
testar seus conhecimentos.
Filme – O Médico e O Charlatão
Vamos assistir a um filme que aborda muito bem os costumes e como enfrentar essas diferenças de
crenças.
Música – Nessun Dorma (Luciano Pavarotti)
Se tratando em costumes e cultura italianas, vamos conhecer mais uma música do famoso tenor
italiano Luciano Pavarotti.

MÓDULO 19 – Modo Congiuntivo
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 19 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Modo Congiuntivo – Parte 01
Nesta aula, iniciaremos nossos estudos sobre o modo congiuntivo que indica uma vontade, desejo,
hipótese.
AULA – Modo Congiuntivo – Parte 02
Esta aula será o estudo dos tempos verbais presente e passato do modo congiuntivo.
Pronúncia e Audio - Conjugações Congiuntivo 01
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Audio - Conjugações Congiuntivo 02
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – Modo Congiuntivo – Parte 03
Em continuidade à aula anterior, nesta veremos os tempos verbais trapassato e o imperfetto do modo
congiuntivo.
Pronúncia e Audio - Congiuntivo Frases de Fixação
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Modo Congiuntivo – Atividade de Fixação
Vamos verificar mais exemplos dos usos do modo congiuntivo para fixar em este conteúdo.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Umbria
A região da Umbria é a nossa próxima parada, vamos conhecer um pouco mais sobre ela e suas
características locais.
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O Sistema de Ensino na Itália – Parte 01
Nesta aula, vamos conhecer o sistema de ensino na Itália, quais os requisitos e quanto custa estudar
no país.
O Sistema de Ensino na Itália – Parte 02
Esta aula será sobre os requisitos para que um aluno que estudou no Brasil possa ingressar em uma
universidade italiana.
Filme – Moscatti, o Doutor que Virou Santo
Moscatti foi um médio muito importante para os italianos entre o final do século XIX e início do
século XX. Esse filme irá nos contar porquê ele foi tão importante.
Música – Un Soffio Caldo (Zucchero)
Esta uma música de muito sucesso do canto Zucchero. Vamos conhecê-la nesta aula!

MÓDULO 20 – Período Hipotético
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 20 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Período Hipotético – Parte 01
Nesta aula começaremos o estudo do período hipotético, que fala sobre as condições, quando uma
ação é depende da outra. Nesta aula, o foco será o periodo ipotetico della realtà.
AULA – Período Hipotético – Parte 02
Nesta aula, daremos sequência do estudo do periodo ipotetico della possibilità.
Áudio e Pronúncia - Periodo Ipotetico Frases
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Correção – Exercícios Período Hipotético
Nesta aula, faremos a correção das atividades propostas.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Valle d’Aosta
Nesta aula, conheceremos a região Valle d’Aosta, que embora seja uma pequena, é muito atrativa
para turismo. Vamos conhece-la melhor.
O Sistema de Ensino na Itália – Parte 03
Nesta continuação sobre o sistema de ensino na Itália, vamos conhecer um pouco melhor como são
as oportunidades de estudo de mestrado e doutorado.
O Sistema de Ensino na Itália – Parte 04
Esta aula falará sobre os custos. Vamos entender melhor como são estipuladas as taxas universitários
e pagamento.
O Sistema de Ensino na Itália – Parte 05
Esta última aula será com dicas especiais de como um estudante pode economizar um bom valor
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durante o período de estudos.
Filme – Aleluia Para Django
Vamos a mais um filme em italiano. Agora você já conseguirá entender muito melhor os filmes que
assistimos e já estará compreendendo bem o idioma.
Música – Perdere L’amore (Lara Fabian)
Nesta aula conheceremos mais uma música em italiano e conhecer novas palavras.

MÓDULO 21 – Revisão Textual
GRAMÁTICA ITALIANA
Módulo 21 - Material de Gramática e Exercícios
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todas as aulas e
exercícios deste módulo estarão contidos neste documento, que servirá de base para seus estudos.
AULA – Revisão Textual – Parte 01
Nesta aula, vamos aplicar todos os conhecimentos já estudados para a compreensão de uma notícia
local.
Pronúncia e Audio - Leitura de Texto
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
Pronúncia e Audio - Vocabulário do Texto
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.
AULA – Revisão Textual – Parte 02
Nesta aula vamos rever os aspectos gramaticais presentes no texto na notícia.
CIDADANIA ITALIANA E CULTURA DA ITÁLIA
Regiões da Itália – Veneto
Nesta aula, vamos conhecer a última região da Itália, o Veneto que possui fortes ligações culturais
com o Brasil.
Bônus - Conheça o Carnaval de Veneza
Na Itália, também tem Carnaval, mas lá ele é celebrado de uma forma diferente dos brasileiros. Nesta
aula vamos como conhecer como é celebrado o Carnaval de Veneza.
Comportamento
Nesta aula, vamos conhecer os comportamentos típicos dos italianos para nos prevenir de situações
embaraçosas.
Filme – Durango Está Vindo – Pague ou Morra
Vamos o último filme em italiano, se você gosta de aventura, irá adorar este filme.
Música – La Mia Storia Fra Le Dita (Gianluca Grignani)
Nesta última música, você poderá conhecer e cantar junto com um dos sucessos de Gianluca Grignani.
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ANEXO 02 - Verbo Essere Completo
Anexo 02 – Gramática
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todo o material
didático deste anexo está contido neste arquivo.
Pronúncia e Audio - Verbo Essere Completo
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.

ANEXO 03 - Verbo Avere Completo
Anexo 03 – Gramática
Realize o download do material de Gramática e Exercícios exclusivo para alunos. Todo o material
didático deste anexo está contido neste arquivo.
Pronúncia e Audio - Verbo Avere Completo
Nesta aula apresentamos um vídeo de pronúncia da língua italiana. Todas as aulas de pronúncia foram
realizadas com narradores profissionais italianos. A lição acompanha ainda um áudio em formato
MP3 para download.

SEU CERTIFICADO
Seu Certificado de Conclusão e Participação do Curso de Italiano
Você terá acesso ao seu certificado após concluir com sucesso todas as aulas do curso.

