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I SALUTI, PRESENTARSI  
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I saluti 

 
Per salutare usiamo alcune espressioni ricorrenti. 

Vediamo quali sono: 

 

Para cumprimentar utilizamos algumas expressões recorrentes. 

Vejamos quais são elas: 
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I saluti 

Ciao! Oi! 

Buongiorno / buon pomeriggio! Bom dia / Boa tarde! 

Buona giornata! Tenha um bom dia! 

Buonaserata! Tenha uma boa noite! 

Come ti chiami? Como você se chama? 

Mi chiamo (Carlo) Me chamo (Carlo) 

Piacere! Prazer! 

Di dove sei? De onde você é? 

Arrivederci. Até logo. 

A presto. Até logo.  
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Dialogo 

 

 

 

Buongiorno! Bom Dia! 

Buongiorno! Bom Dia! 

Come ti chiami? Como você se chama? 

          Io mi chiamo Marcella e tu? Eu me chamo Marcela e você? 

Io mi chiamo Carlo. Eu me chamo Carlo. 

Piacere Carlo! Prazer Carlo! 

Piacere Marcella! Prazer Marcella. 
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I saluti 

 

Quando possiamo incontrarci? Quando podemos nos encontrar? 

A che ora possiamo incontrarci? Que horas podemos nos encontrar? 

Ci sentiamo. Ficamos em contato. 

Può darmi il suo numero di telefono? O Sr. / Sra. pode me dar seu número 

de telefone? 

Quando ti posso chiamare? Quando posso te ligar? 

Hai WhatsApp? Você tem WhatsApp? 

Può darmi la tua e-mail? O Sr. / Sra. pode me dar o seu e-mail? 

A più tardi. Até mais tarde. 
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Dialogo 

 

 

 

Pietro, quando possiamo incontrarci? Pietro, quando podemos nos 

encontrar? 

Domani sera? Amanhã à noite? 

Sì, va bene. Sim, está bem. 

Puoi darmi il tuo numero di telefono? Você pode me dar o seu número 

de telefone? 

Sì. A che ora mi chiami?  Sim. Que horas você vai me ligar? 

Non lo so. Quando ti posso chiamare?! Não sei. Quando eu posso 

te ligar? 

Lunedì, alle 9:00. Segunda feira às 9:00. 

Va bene. A presto. Está bem. Até logo. 

Ciao! Tchau! 
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Giorni della settimana 

 

 

 

 

Lunedì   Segunda -Feira 

Martedì  Terça -Feira 

Mercoledì Quarta -Feira 

Giovedì   Quinta -Feira 

Venerdì   Sexta -Feira 

Sabato   Sábado 

Domenica  Domingo  
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Agora você já sabe como usar os cumprimentos e as saudações em italiano. 

 

Para pronunciar corretamente as frases e as palavras, lembre-se de baixar 

o áudio da lição!  

 

Para saber mais sobre a língua italiana e curiosidades da Itália se conecte comigo! 
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@italianocomapriscilla 

/italianocomapriscilla 
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CI VEDIAMO PRESTO! 


