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CONHEÇA SUA PROFESSORA

Linda Riolo

Linda Riolo é professora de italiano para estrangeiros.
Formada em Literatura Italiana Contemporânea pela
Università degli Studi di Milano, com especialização em
Cinema, Televisão e Produção Multimídia pela Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna. É certificada
Ditals (Certificazione di Competenza in Didattica
dell'Italiano a Stranieri) e avaliadora dos exames Celi
(Certificati di Conoscenza della Lingua Italiana).
Trabalhou na promoção da cultura e da língua italiana no
Instituto Italiano di Cultura de Dublin (Irlanda). Mora
atualmente na Itália e no Brasil. É criadora do projeto
Piccolo Mondo Italiano e do Podcast Pensieri e Parole.
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Apresentação do Curso
Com o primeiro módulo do nível básico, o aluno terá a oportunidade
de entrar em contato com a cultura e com a língua italiana e utilizar
o idioma em situações da vida cotidiana. Irá também descobrir as
conexões entre os idiomas português e italiano. Ao final do curso, o
aluno saberá usar o presente, falar de si próprio, contar os números
em italiano, saber que horas são, pedir direções (onde fica, como
chegar), fazer pedidos em bares e restaurantes na Itália, pedir “por
favor” e dizer “desculpe”, comunicar-se em linguagem formal e
informal, falar sobre o meu dia e rotina, falar sobre meu tempo
livre, dizer o que gosto e o que não gosto, vocabulário de comida,
descrever a minha cidade, dar conselhos e usar o imperativo, falar
sobre sentimentos, falar sobre hábitos de uma forma geral
(impessoal) e usar o passato prossimo (o que fiz ontem / mês
passado).



Confira o que você irá aprender em cada aula no  
curso

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO
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Aula 01 Aula 02

Aula 03 Aula 04

Aula 05 Aula 06

Aula 07 Aula 08

Aula 09 Aula 10

Italiano nel mondo
Apresentação do programa, fonética básica 
do italiano em comparação com português. 
Familiarização com o idioma.

Perché studi l’italiano?
Falar sobre o cotidiano. Ações no presente.

Numeri e orari
Números e horários. Curiosidades culturais 
sobre a Itália.

Mi presento
Apresentar-se, dar informações pessoais. 
Verbos “ser” e “ter”

La mia famiglia
Falar sobre os membros da família. 
Pronomes possessivos.

I gusti sono gusti
Expressar gostos e preferências.

Che giornata!
Falar do dia a dia e da rotina. Verbos 
reflexivos. Avverbi di Frequenza (Sempre, 
raramente, di solito...).

Il corpo e il carattere
Falar sobre pessoas, características 
pessoais e caráter.

Dove vai oggi?
Usar o verbo “andare” e as palavras 
“niente” e “nessuno”.

Mangi quello?
Falar sobre comida. Pronomi diretti (lo, la, 
li & le).
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Aula 11 Aula 12

Aula 103 Aula 14

Aula 15 Aula 16

Aula 17

Al bar e al ristorante
Pedir em um bar ou restaurante na Itália. 
Agradecer e pedir informações.

Rilassati e escolta
Pedir e dar conselhos. Usar a forma 
imperativa positiva e negativa

Per strada
Pedir e dar informações geográficas. 
Transporte na Itália.

Fare e non fare
Fazer e não fazer, falar em forma geral 
sobre hábito e aspectos culturais. Forma 
impessoal “si”.

Mi scusi, può aiutarmi?
Comunicação formal. Comunicar-se na 
Itália em lojas e outras situações formais. 
Fazer perguntas e pedir ajuda.

Il passato (introduzione)
Os tipos de passado em Italiano. 
Introdução.

Cosa fai domani?
Falar sobre planos e projetos. Futuro 
(introdução).


