Italiano online – A2 Extensivo 2021
Introdução
Bem-vindos aos nossos cursos online!
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
✓ Acesso às aulas gravadas e ao material complementar para estudo autônomo
✓ Webinários de língua e cultura
✓ Acompanhamento e suporte técnico
Segue o programa completo do nível A2 do QCE ( Quadro Comum Europeu de referência para as línguas
estrangeiras), dividido em dois módulos, Básico 3 e Básico 4.

Básico 3 (48 horas)
Primeira fase do nível A2 do QCE (Quadro Comum Europeu de referência para as línguas estrangeiras) ,
este curso é indicado a quem deseja dar continuidade a aprendizagem básica da língua. Ao final das 48
horas, o aluno estará, por meio de temas como Compras, Infância, Amigos, Shows e Espetáculos, Viagens, entre tantos outros, apto a:
✓ descrever e comprar roupas;
✓ dar conselhos e pedir opinião;
✓ falar de recordações ;
✓ descrever hábitos no passado;
✓ argumentar a favor ou contra algo;
✓ descrever o aspecto físico e o caráter de uma pessoa;
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✓ analisar os aspectos psicológicos de uma pessoa;
✓ fazer, aceitar e ou recusar uma proposta;
✓ fazer hipóteses, propostas, dar conselhos;
✓ informar-se sobre algo;
✓ expressar surpresa ou desprazer;
✓ falar sobre trabalho;

Básico 4 (48 horas)
Segunda e última fase do nível A2 do QCER é indicado a quem deseja dar continuidade ao estud o do
italiano. Após as 48h de curso, por meio de temas como Alimentação, Saúde, Trabalho, Relações
afetivas, Minha Casa, entre tantos outros, o aluno estará apto a:
✓ falar de alimentação e hábitos alimentares;
✓ falar sobre sabores;
✓ falar sobre problemas de saúde;
✓ descrever sintomas;
✓ dar conselhos e orientações sobre saúde;
✓ dar conselhos sobre atividades esportivas;
✓ falar do futuro;
✓ expressar desejos e intenções;
✓ falar de trabalho e de condições de trabalho;
✓ escrever um Currículo e se inscrever para uma entrevista de trabalho;
✓ contar uma história e estimular a conversação;
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Metodologia
Comunicando na língua-alvo desde a primeira aula, o aluno percorre, por meio de diferentes atividades
de interação, em pares ou pequenos grupos (aprendizagem cooperativa), as 4 habilidades (falar, ler,
escrever e ouvir), em atividades prazerosas e motivantes, com temas atuais e de interesse dos alunos .

Corpo Docente
Altamente qualificado, o nosso corpo docente é formado por professores italianos e ítalo -brasileiros,
todos com formação específica em Didática do Ensino de línguas estrangeiras, alto nível de competência
linguística e vasta experiência no ensino de língua e cultura italianas.

Material Adotado (Básico 3 e 4)
L. ZIGLIO e G. RIZZO, NUOVO ESPRESSO 2. 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)

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

Valores por módulo (48 horas) e Formas de Pagamento:
Valor promocional com 22% de desconto: R$ 1.950,00
6 parcelas no crédito de R$ 325,00 ou
4 parcelas no boleto de R$ 487,50
Valor promocional à vista com 29% de desconto: R$ 1.775,00
Grupos de 8 a 12 alunos.
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