Italiano on line
Introdução
Bem-vindos aos nossos cursos on line!
Vocês mergulharão no universo da língua e cultura italianas de forma prazerosa e motivante. Os nossos cursos de
língua caminham de mãos dadas com os eventos culturais oferecidos pelo IIC San Paolo. Confiram sempre a programação!
Utilizamos uma plataforma de fácil acesso que nos proporciona:
✓ Aulas transmitidas ao vivo
✓ Aulas integralmente gravadas
✓ Atividades práticas e interativas
✓ Webinar de dúvidas
✓ Acompanhamento e suporte técnico
✓ Material complementar on line
Segue o programa completo do nível B1 do QCE (Quadro Comum Europeu de referência para as línguas estrangeiras), dividido em dois módulos, intermediário 1 e intermediário 2.

Intermediário 1 (48 horas)
Primeira fase do nível B1 do QCE (Quadro Comum Europeu de referência para as línguas estrangeiras), este curso
é indicado a quem deseja se aprofundar no estudo da língua. Ao final das 48 horas, o aluno estará, por meio de
temas como Línguas estrangeiras, Cidades e seus aspectos, Made in Italy, Literatura entre tantos outros, apto a:
✓ fazer analogias;
✓ pedir emprestado;
✓ contar um acidente cultural ou linguístico;
✓ expressar dúvida;
✓ expressar esperança, aprovação, desejos, proibição;
✓ insistir;
✓ fazer projetos;
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✓ descrever um produto, falar de sua funcionalidade e de materiais que o compõem;
✓ pedir e confirmar sobre uma intenção;
✓ fazer uma reclamação e culpar alguém ou algo;
✓ contar a trama de um livro;
✓ pedir a razão, explicar, julgar e dar um parecer;

Intermediário 2 (48 horas)
Segunda e última fase do nível B1 do QCER é indicado a quem deseja concluir o nível intermediário, aprofundando
ainda mais o seu conhecimento. Após as 48h de curso, por meio de temas como Família de hoje, Festas e
presentes, Italianos na História, Itália a ser descoberta, Os talianos hoje, entre tantos outros, o aluno estará apto
a:
✓ introduzir novo argumento e argumentar;
✓ comentar uma estatística;
✓ indicar as razões de uma tese;
✓ indicar as consequências de um fato;
✓ ironizar;
✓ contar a vida de um personagem histórico;
✓ expressar incredulidade;
✓ perguntar indiretamente;
✓ descrever as belezas de um lugar;
✓ falar do próprio comportamento em diversas situações;
✓ fazer hipóteses no passado, atenuar o tom de uma discussão;

Metodologia
Abordagem comunicativa e cooperativa - o aluno é encorajado a se comunicar na língua-alvo desde a primeira
aula, por meio de diferentes atividades de interação, em pares ou pequenos grupos (aprendizagem cooperativa).
Cada aula contempla as 4 habilidades (falar, ler, escrever e ouvir), em atividades prazerosas e motivantes, com
temas atuais e de interesse dos alunos .
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Material Adotado (int 1 e 2)
L. ZIGLIO e G. RIZZO, NUOVO ESPRESSO 3. Libro dello studente e esercizi (aquisição de DVD opcional)
NOCCHI SUSANNA, Nuova Grammatica Pratica della Lingua Italiana, Alma Edizioni. Acompanha boa parte do
percurso de aprendizagem do italiano, até o nível B2 do QCE. É um instrumento completo e eficaz para exercitar a
gramática, utilizado como material de apoio. (Opcional)
O material pode ser adquirido nas grandes livrarias ou na secretaria.

Curso On line: Duração de 4 meses por módulo. Novos grupos todo mês!
Dias e Horários:
2ª e 4ª ou 3ª e 5ª
Manhã: 7h30 às 9h ou das 9 às 10h30
Tarde: das 14h às 15h30 ou das 16h às 17h30
Noite: das 18h45 às 20h15
6ª à noite: das 18h às 21h
Sábado: das 10h às 13h (com 30min ou 1h de intervalo)

Valores por básico (48 horas) e Formas de Pagamento:
Valor promocional com desconto de 34%:
6 parcelas no crédito de R$275,00 ou no boleto em 4 parcelas de R$412,50
à vista desconto de 40%: R$ 1.500,00
mínimo 8 alunos - máximo 12 por grupo
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