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Continue aprendendo no meu site!

 √ videoaulas

 √ podcast

 √ artigos com  áudio em italiano, texto e tradução

WWW.VOUAPRENDERITALIANO.COM

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
http://www.vouaprenderitaliano.com
http://www.vouaprenderitaliano.com
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Assine o Podcast e baixe grátis os áudios das minhas aulas!

Me acompanhe e aprenda mais!

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
http://www.vouaprenderitaliano.com
https://itunes.apple.com/us/podcast/vou-aprender-italiano-podcast/id1108307622?mt=2
https://soundcloud.com/vouaprenderitaliano
https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
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Ciao, come va? Sono Pierluigi, ideatore di Vou Aprender 
Italiano e del Programa VAI. So che hai poco tempo, per 
questo ho realizzato questa guida pratica in testo e audio 
affinché tu possa conoscerne il contenuto nel modo più 
semplice e comodo per te! 

Impiegherai pochi minuti per leggere o ascoltare il 
contenuto di questa guida, ma sono sicuro che le cose che 
leggerai e/o ascolterai, miglioreranno, e di molto, la tua 
capacità di comprendere e parlare in italiano, qualsiasi sia 
il tuo livello di conoscenza attuale della lingua.

Questa guida non solo raccoglie un insieme di strategie, 
tecniche e consigli estremamente efficaci per imparare 
l’italiano, ma è anche un materiale di studio per cominciare 
a mettere in pratica, sin da subito, tutto quello che 
imparerai.

Oi, como vai? Sou Pierluigi, idealizador do Vou Aprender 
Italiano e do Programa VAI. Sei que (você) tem pouco 
tempo, por isso realizei esse guia prático em texto e 
áudio para que você possa conhecer o conteúdo do jeito 
mais simples e cômodo pra você! 

(Você) demorará poucos minutos para ler e escutar o 
conteúdo desse guia, mas estou seguro que as coisas que 
(você) lerá e/ou escutará, vão melhorar, e muito, a sua 
capacidade de compreender e falar em italiano, qualquer 
que seja seu nível de conhecimento atual da língua.

Esse guia não só abrange um conjunto de estratégias, 
técnicas e dicas extremamente eficazes para aprender 
italiano, mas é também um material de estudo para 
começar a pôr em prática, desde já, tudo aquilo que 
(você) aprenderá. 

WWW.VOUAPRENDERITALIANO.COM 

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
www.vouaprenderitaliano.com
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://vouaprenderitaliano.com/programa-vai/
http://www.vouaprenderitaliano.com
http://www.vouaprenderitaliano.com
https://vouaprenderitaliano.com/programa-vai/
http://www.vouaprenderitaliano.com
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Regola n. 1 per imparare l’italiano: 
cambia mentalità!

La prima cosa da fare per riuscire a comprendere gli 
italiani madrelingua e riuscire a parlare in italiano è 
abbandonare la vecchia idea della “lezione di italiano” 
una o due volte a settimana. 

Così facendo, il contatto con la lingua (che è alla base 
dell’apprendimento) è insufficiente e rischi di sprecare 
anni e anni di studio senza risultati effettivi. 

Per imparare l’italiano in modo efficace devi far sì che 
l’italiano entri a far parte della tua quotidianità, devi 
fare in modo che la lingua italiana diventi familiare alle 
tue orecchie e al tuo cervello, devi, quindi, abituarti ad 
ascoltare l’italiano tutti i giorni. 

In questo modo, come tutte le cose che fai quotidianamente, 
anche l’italiano diventerà per te qualcosa di automatico, 
naturale e semplice. In altre parole,

Regra n. 1 para aprender italiano: mude 
mentalidade!

A primeira coisa a fazer para conseguir compreender os 
italianos nativos e conseguir falar em italiano é abandonar 
a velha ideia da “aula de italiano” uma ou duas vezes por 
semana.

Fazendo assim, o contato com a língua (que está na base 
do aprendizado) é insuficiente e (você) corre o risco de 
desperdiçar anos e anos de estudo sem resultados efetivos.

Para aprender italiano de forma eficaz (você) deve fazer com 
que o italiano comece a fazer parte do seu cotidiano, deve 
fazer com que a língua italiana se torne familiar para seus 
ouvidos e seu cérebro, deve, portanto, se acostumar a escutar 
o italiano todos os dias.

Dessa forma, como todas as coisas que você faz 
cotidianamente, o italiano também vai virar pra você algo 
automático, natural e simples. Em outras palavras, 

 l’italiano deve diventare un’abitudine.
o italiano deve virar um hábito.

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
http://www.vouaprenderitaliano.com
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Regola n. 2 per imparare l’italiano: 
sii costante!

Imparare una nuova lingua non è un gioco da ragazzi! 
Richiede un grande impegno e comporta una grande 
trasformazione. E, come tutti i grandi risultati, non si 
raggiunge dal giorno alla notte ma si ottiene nel tempo e 
si costruisce a poco a poco, giorno dopo giorno.  

La gran parte delle persone inizia a studiare l’italiano 
mettendo un grande impegno e dedicando tanto 
tempo all’inizio, per poi abbandonare tutto dopo poche 
settimane o mesi, non vedendo risultati tangibili. Niente 
di più sbagliato!

Regra n. 2 para aprender o italiano: 
seja constante!

Aprender uma nova língua não é brincadeira (um jogo de 
garotos)! Requer um grande empenho e comporta uma 
grande transformação. E, como todos os grandes resultados, 
não se alcança da noite pro dia mas se consegue ao longo do 
tempo e se constrói pouco a pouco, dia após dia.

A grande maioria das pessoas começa a estudar o italiano 
colocando um grande empenho e dedicando muito tempo 
no início, para depois abandonar tudo depois de poucas 
semanas ou meses, não vendo resultados tangíveis. Não 
tem coisa mais errada (nada de mais errado)!

Per capire al meglio questo concetto, ti consiglio di vedere 
il video: Como aprender italiano? I Mudança de visão I Vou 
Aprender Italiano - Regra n. 1 .

Para entender melhor esse conceito, te aconselho ver o 
vídeo: Como aprender italiano? I Mudança de visão I Vou 
Aprender Italiano - Regra n. 1 .

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
http://www.vouaprenderitaliano.com
https://youtu.be/hukVhYKdK6Y
https://youtu.be/hukVhYKdK6Y
https://youtu.be/hukVhYKdK6Y
https://youtu.be/hukVhYKdK6Y
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e chi raggiunge l’obiettivo è semplicemente colui che 
continua, fino all’ottenimento del risultato. 

E come fai ad essere costante? Devi studiare un poco ogni 
giorno! Devi fissare piccoli obiettivi quotidiani, facilmente 
raggiungibili, che ogni giorno ti motivano a raggiungere 
l’obiettivo del giorno successivo. In altre parole: molto 
meglio studiare 30 minuti, 7 giorni su 7, piuttosto che 
studiare 3 ore e mezza, una volta a settimana. 

Per sapere di più sugli straordinari risultati che puoi ottenere 
grazie alla costanza e conoscere la “Formula del successo”, 
ti consiglio di vedere il video: Como aprender italiano? I A 
fórmula do sucesso I Vou Aprender Italiano – Regra n. 2 . 
Ricorda: senza fretta ma senza sosta!

e quem atinge o objetivo é simplesmente aquele que continua, 
até o alcance do resultado.

E como (você) faz para ser constante? Tem que estudar 
um pouco todo  dia! (Você) deve fixar pequenos objetivos 
cotidianos, facilmente alcançáveis, que cada dia te motivam 
a alcançar o objetivo do dia seguinte.  Em outras palavras: 
muito melhor estudar 30 minutos, 7 dias na semana, ao 
invés de estudar 3 horas e meia, uma vez por semana.

Para saber mais sobre os extraordinários resultados que 
(você) pode obter graças à constância e conhecer a “Fórmula 
do sucesso”, te aconselho ver o vídeo: Como aprender 
italiano? I A fórmula do sucesso I Vou Aprender Italiano – 
Regra n. 2 . Lembra: sem pressa mas sem parar! 

Il grande segreto è la costanza
O grande segredo é a constância

WWW.VOUAPRENDERITALIANO.COM 

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
https://youtu.be/AGIJoW037CY
https://youtu.be/AGIJoW037CY
https://youtu.be/AGIJoW037CY
https://youtu.be/AGIJoW037CY
https://youtu.be/AGIJoW037CY
http://www.vouaprenderitaliano.com
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Regola n. 3 per imparare l’italiano: 
studia la lingua, non le regole!

Adesso che hai capito che l’italiano deve far parte di ogni 
tua giornata, e che devi dedicare almeno 30 minuti al giorno 
all’italiano (se riesci a dedicarne 60 è anche meglio!), ogni 
giorno, adesso ti dirò esattamente cosa fare in questi 30 (o 
60) minuti. 

Se stai pensando di studiare coniugazioni verbali, elenchi di 
parole o regole grammaticali ti consiglio di lasciar perdere! 
Se studi regole imparerai delle regole. Per imparare la 
lingua devi studiare la lingua! 

Pertanto, la miglior cosa da fare, 

Regra n. 3 para aprender o italiano: 
estude a língua, não as regras!

Agora que (você) entendeu que o italiano tem que fazer 
parte de cada dia (seu), e que tem que dedicar pelo menos 
30 minutos por dia ao italiano (se consegue dedicar 60 
é até melhor!), cada dia, agora vou te dizer exatamente o 
que fazer nesses 30 (ou 60) minutos. 

Se você está pensando em estudar conjugações verbais, 
elencos de palavras ou regras gramaticais te aconselho 
deixar pra lá! Se (você) estuda regras vai aprender 
regras. Para aprender  a língua tem que estudar a língua!

Portanto, a melhor coisa a fazer, 

è ascoltare audio in lingua italiana, prodotti da madrelingua italiani, che tu 
riesca a comprendere

é escutar áudio em língua italiana, produzidos por nativos italianos, que você 
consiga entender

per lo meno in buona parte. pelo menos em boa parte.

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
http://www.vouaprenderitaliano.com
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Per questo, è meglio se l’audio è accompagnato dal testo 
(in modo da facilitare la comprensione e associare il suono 
delle parole alla forma scritta) e dalla traduzione (per capire 
le parti incomprensibili). 

In questo modo svilupperai al massimo la comprensione 
e assorbirai la lingua imparando, intuitivamente, anche gli 
aspetti grammaticali. 

Ti farà piacere sapere che, se stai ascoltando questo audio 
(e magari stai anche leggendo contemporaneamente il testo) 
e stai capendo, in buona parte, quello che sto dicendo, sei 
sulla strada giusta per imparare a parlare in italiano! 

A questo punto, tu forse ti starai chiedendo: “Pierluigi, ma la 
grammatica?”. La grammatica ti servirà come supporto per 
capire il funzionamento generale della lingua e per avere una 
maggior coscienza delle tue conoscenze, già sviluppate con 
l’ascolto. 

Per approfondire quale deve essere il ruolo della grammatica 
e perché l’audio deve essere comprensibile ti consiglio di 
vedere il video: Como aprender italiano? I Gramática: sim ou 
não? I Vou Aprender Italiano – Regra n. 3 .

Por isso, é melhor se o áudio está acompanhado do texto 
(de modo a facilitar a compreensão e associar o som das 
palavras à forma escrita) e da tradução (para entender as 
partes incompreensíveis).

Desse jeito (você) desenvolverá ao máximo a compreensão 
e absorverá a língua aprendendo, intuitivamente, também 
os aspectos gramaticais.

Você gostará de saber que, se (você) está escutando esse áudio 
(e talvez está também lendo contemporaneamente o texto) e 
está entendendo, em boa parte, aquilo que estou dizendo, você 
está no caminho certo para aprender a falar em italiano!

Nesse ponto, você talvez se estará perguntando: “Pierluigi, 
mas a gramática?”. A gramática te servirá como suporte 
para entender o funcionamento geral da língua e para 
ter uma maior consciência dos seus conhecimentos, já 
desenvolvidos com a escuta.

Para aprofundar qual deve ser a função da gramática e 
porque o áudio tem que ser compreensível te aconselho ver 
o vídeo: Como aprender italiano? I Gramática: sim ou não? 
I Vou Aprender Italiano – Regra n. 3 .

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
http://www.vouaprenderitaliano.com
https://youtu.be/-BFOOm5Grxs
https://youtu.be/-BFOOm5Grxs
https://youtu.be/-BFOOm5Grxs
https://youtu.be/-BFOOm5Grxs
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Regola n. 4 per imparare l’italiano: 
ripeti, ripeti e poi… ripeti ancora!

Ti ricordi quando hai guidato la prima volta? O quando 
hai preso in mano un cellulare per la prima volta? Era 
tutto molto complicato, non è vero? Oggi, quello che era 
complicato la prima volta è diventato molto semplice o, 
addirittura, automatico! 

Questo accade grazie al fatto che hai ripetuto quella stessa 
cosa (ad esempio, i movimenti necessari per guidare la 
macchina) decine, centinaia, migliaia di volte. 

Regra n. 4 para aprender o italiano: repita, 
repita e depois … repita mais uma vez!

(Você) se lembra de quando dirigiu pela primeira vez? Ou 
quando pegou na mão um celular pela primeira vez? Era 
tudo muito complicado, não é verdade? Hoje, aquilo que 
era complicado na primeira vez se tornou muito simples 
ou, até, automático!

Isso acontece graças ao fato que (você) repetiu aquela 
mesma coisa (por exemplo, os movimentos necessários 
para dirigir o carro) dezenas, centenas, milhares de vezes.

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
http://www.vouaprenderitaliano.com


Como aprender italiano? Guia prático definitivo 
[TEXTO+ÁUDIO+TRADUÇÃO] - © VOU APRENDER ITALIANO

10

WWW.VOUAPRENDERITALIANO.COM 

Ti accorgerai che con la ripetizione degli ascolti, lo stesso 
audio che all’inizio era difficile, diventerà via via sempre 
più facile e comprensibile e, alla fine, lo saprai quasi a 
memoria! 

Ricorda: è fondamentale che tu riesca a comprendere 
almeno una parte dell’audio, il resto lo capirai grazie al 
contesto, all’ascolto ripetuto e con l’aiuto del testo e della 
traduzione. 

Puoi iniziare a fare questo esercizio con questo audio 
che stai ascoltando in questo momento: ripeti l’ascolto 
decine di volte (dieci, venti, anche trenta volte!) e vedrai 
come il tuo livello di comprensione aumenterà in modo 
impressionante! 

In questo video ti racconto perché è necessario ripetere 
tante volte lo stesso audio e cosa c’entra la giocoleria 
col mio apprendimento del portoghese: Como aprender 
italiano? I A lição do malabarismo: seu estudo mais eficaz I 
Vou Aprender Italiano – Regra n. 4 .

(Você) vai reparar que com a repetição das escutas, o 
mesmo áudio que no começo era difícil, vai se tornar ao 
longo do caminho sempre mais fácil e compreensível e, ao 
fim, (você) o saberá quase de cor!

Lembra: é fundamental que você consiga compreender 
pelo menos uma parte do áudio, o resto o entenderá graças 
ao contexto, à escuta repetida, e com a ajuda do texto e da 
tradução.

(Você) pode começar a fazer esse exercício com esse 
áudio que está escutando nesse momento: repita a escuta 
dezenas de vezes (dez, vinte, até trinta vezes!) e vai ver 
como seu nível de compreensão aumentará de modo 
impressionante! 

Nesse vídeo te conto porque é necessário repetir tantas 
vezes o mesmo áudio e o que tem a ver o malabarismo com 
o meu aprendizado do português: Como aprender italiano? 
I A lição do malabarismo: seu estudo mais eficaz I Vou 
Aprender Italiano – Regra n. 4 .

ripetere tantissime volte l’ascolto dello stesso audio in italiano. 
repetir muitíssimas vezes a escuta do mesmo áudio em italiano.

Uno dei fattori determinanti per l’apprendimento 
dell’italiano è proprio questo: 

Um dos fatores determinantes para o aprendizado do 
italiano é isso mesmo:  

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
http://www.vouaprenderitaliano.com
https://youtu.be/TEFDebPVltk
https://youtu.be/TEFDebPVltk
https://youtu.be/TEFDebPVltk
https://youtu.be/TEFDebPVltk
https://youtu.be/TEFDebPVltk
https://youtu.be/TEFDebPVltk
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Regola n. 5 per imparare l’italiano: 
supera le barriere! 
(blocco e paura di sbagliare)

Per concludere, adesso, voglio darti una serie di 
indicazioni che devono diventare quasi un mantra e che 
devi ripetere ogni volta che la fretta, il blocco o la paura di 
sbagliare ti impediscono di parlare.

Se stai studiando da poche settimane o pochi mesi, non 
avere fretta di parlare! Calma! Non è ancora il momento. 
Concentrati sull’ascolto quotidiano e sulla comprensione 
della lingua, parlare sarà una piacevole conseguenza che ti 
premierà se avrai la costanza di continuare.

Se, invece, studi italiano già da qualche tempo (diversi 
mesi o, addirittura, anni), e sei tra quelli che dicono “a 
minha compreensão do italiano é boa, a minha dificuldade 
é falar… travo, faltam as palavras, penso muito antes de 
falar…”, allora, io ti domando:

Regra n. 5 para aprender o italiano: 
supere as barreiras! 
(bloqueio e medo de errar)

Para concluir, agora, quero te dar uma série de indicações 
que devem se tornar quase um mantra e que (você) tem 
que repetir cada vez que a pressa, o bloqueio ou o medo de 
errar te impedem de falar.

Se (você) está estudando há poucas semanas ou poucos meses, 
não tenha pressa de falar! Calma! Não é ainda o momento. Se 
concentre na escuta cotidiana e na compreensão da língua, 
falar será uma prazerosa consequência que te premiará se você 
tiver a constância de continuar.

Se, ao contrário, (você) estuda italiano já há algum tempo 
(diversos meses ou, até, anos) e (você) está entre aqueles 
que dizem “a minha compreensão do italiano é boa, a 
minha dificuldade é falar… travo, faltam as palavras, penso 
muito antes de falar…”,  então, eu te pergunto:

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
http://www.vouaprenderitaliano.com
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 √ como (você) estuda o italiano?

 √ como (você) utiliza seu tempo? 

 √ (você) está escutando o italiano em grandes 
quantidades?

 √ (você) entende aquilo que escuta?

 √ (você) repete a escuta dos áudios até quando entendeu 
quase 100%?

 √ (você) está escutando todos os dias?

Se hai già seguito, per diversi mesi, tutte le regole 
indicate in questa audioguida, sappi che arriverà il 
momento in cui le frasi cominceranno ad uscirti da sole 
dalla bocca e sentirai il desiderio di esprimerti: quello è il 
momento di buttarti! Prova! 

Comincia a parlare usando le espressioni che conosci e 
sappi che l’errore è inevitabile! Solo chi non parla non 
sbaglia. Ma è molto meglio comunicare con qualche 
errore, piuttosto che rimanere in un “perfetto silenzio”.  

Se (você) já acompanhou, por diversos meses, todas as regras 
indicadas nesse audioguia, saiba que chegará o momento em 
que as frases começarão a sair sozinhas da boca e sentirá 
o desejo de se expressar: aquele é o momento de se jogar! 
Tente!

Comece a falar usando as expressões que (você) conhece e 
saiba que o erro é inevitável! Só quem não fala não erra. Mas 
é muito melhor comunicar com algum erro, do que ficar em 
um “perfeito silêncio”. 

 √ come studi l’italiano?

 √ come utilizzi il tuo tempo? 

 √ stai ascoltando l’italiano in grandi quantità?

 √ capisci quello che ascolti?

 √ ripeti l’ascolto degli audio fino a quando li hai 
capiti quasi al 100%?

 √ stai ascoltando tutti i giorni?

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
http://www.vouaprenderitaliano.com
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Sappi, però, che la perfezione è irraggiungibile e un errore, 
di tanto in tanto, è normale e fa parte del gioco!

Ricordati: tu sei migliore di quello che pensi di essere, e il 
tuo italiano è migliore di quanto tu immagini. Quando parli 
in italiano con un madrelingua, pensa che la conversazione 
sta avvenendo grazie a te! Il merito è tutto tuo, che 
conosci la lingua del tuo interlocutore, visto che, nel 99% 
dei casi, il tuo interlocutore non conosce il portoghese. 

Pertanto, riconosci a te stesso i tuoi meriti e sostituisci la 
timidezza e la paura con un sano e ottimista sentimento 
di orgoglio personale. 

Per approfondire questi aspetti, ti consiglio di vedere il video: 
Como aprender italiano? I Como não travar na hora de 
falar I Vou Aprender Italiano – Regra n. 5 .

Saiba, porém, que a perfeição é inatingível e um erro, de vez 
em quando, é normal e faz parte do jogo!

Lembre-se: você é melhor do que pensa ser, e o seu 
italiano é melhor do que você imagina. Quando (você) 
fala em italiano com um nativo, pense que a conversação 
está acontecendo graças a você! O mérito é todo seu, que 
conhece a língua do seu interlocutor, visto que, em 99% dos 
casos, seu interlocutor não conhece o português.

Portanto, reconheça a si mesmo os seus méritos e substitua 
a timidez e o medo com um saudável e otimista sentimento 
de orgulho pessoal.

Para aprofundar esses aspectos, te aconselho ver o vídeo: 
Como aprender italiano? I Como não travar na hora de falar 
I Vou Aprender Italiano – Regra n. 5 .

Attraverso gli errori imparerai e potrai sviluppare la tua capacità di 
comunicazione fino ad arrivare alla fluenza. 

Através dos erros aprenderá e poderá desenvolver a sua capacidade de 
comunicação até chegar à fluência.

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
http://www.vouaprenderitaliano.com
https://youtu.be/dT-EWMfXL8s
https://youtu.be/dT-EWMfXL8s
https://youtu.be/dT-EWMfXL8s
https://youtu.be/dT-EWMfXL8s
https://youtu.be/dT-EWMfXL8s
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Conclusione e sintesi:
1. Fai in modo che l’italiano diventi 
un’abitudine quotidiana.

2. Impara un poco ogni giorno.

3. Ascolta con attenzione i madrelingua.

4. Ripeti l’ascolto per dominare la lingua.

5. Non avere paura di sbagliare: impara dai 
tuoi errori.

Conclusão e síntese:
1. Faça com que o italiano vire um hábito 
cotidiano.

2. Aprenda um pouco todo dia.

3. Escute com atenção os nativos.

4. Repita a escuta  para dominar a língua.

5. Não tenha medo de errar: aprenda com seus  
erros.

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
http://www.vouaprenderitaliano.com
http://www.vouaprenderitaliano.com
http://www.vouaprenderitaliano.com
http://www.vouaprenderitaliano.com
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ


Como aprender italiano? Guia prático definitivo 
[TEXTO+ÁUDIO+TRADUÇÃO] - © VOU APRENDER ITALIANO

15

WWW.VOUAPRENDERITALIANO.COM 

Assine o Podcast e baixe grátis os áudios das minhas aulas!

Me acompanhe e aprenda mais!

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
http://www.vouaprenderitaliano.com
https://itunes.apple.com/us/podcast/vou-aprender-italiano-podcast/id1108307622?mt=2
https://soundcloud.com/vouaprenderitaliano
https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
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Continue aprendendo no meu site!

 √ videoaulas

 √ podcast

 √ artigos com  áudio em italiano, texto e tradução

WWW.VOUAPRENDERITALIANO.COM

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
http://www.vouaprenderitaliano.com
http://www.vouaprenderitaliano.com

