
JORNADA 
DO ITALIANO

FALAR ITALIANO
É A CHAVE PARA
REALIZAÇÕES
MAIORES

Assim como você não
aprende a tocar violão apenas

lendo a teoria, você não aprende a
falar estudando apenas as regras

do idioma.

por Italiano com a Priscilla

O mapa completo

O que falar italiano vai
proporcionar para sua vida?
Qual sonho irá realizar?

CONHECIMENTO
vs. HABILIDADE

A  FILOSOFIA
30/7030% 70% O aprendizado acontece quando
você divide os seus esforços em:
30% nos Fundamentos da língua
(conhecimento) e 70% Imersão
na língua (habilidades)

O MÉTODO
P.A.R.L.O.

Um novo conceito de
aprendizado com base em como

o nosso cérebro aprende. Os
pilares do método formam a

base do aprendizado eficiente
de um idioma..
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RITMO
Para ser efetivo, tem que ser no
seu ritmo. 
Quando os desafios estão
alinhados às suas habilidades, o
aprendizado FLUI naturalmente.

ORGANIZADO
O nosso cérebro busca
continuamente por sentido, por
lógica... ao aprender uma língua é
necessário que você tenha uma
organização lógica de forma que você
perceba o seu progresso.

Existe uma curva natural de evolução,
não queime etapas.

Comece por conteúdos COMPREENSÍVEIS.
À medida que você aumenta o seu nível

de compreensão, aumente seus desafios. 

PRAZEROSO

O método P.A.R.L.O.

Para ser efetivo, o aprendizado
deve ser prazeroso, com variedade
de conteúdos e materiais que
estimulem os 3 canais sensoriais:
Visual, Auditivo e Cinestésico.

ALCANÇÁVEL

LINGUAGEM
IMERSIVA

70% Imersão na língua.
Este pilar do método é

fundamental para que você
possa chegar à sonhada fluência

na língua italiana.
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ENTENDO, MAS TRAVO
NA HORA DE FALAR...
Desenvolver apenas a capacidade de
compreensão, é como ir para
academia e treinar somente os
braços, esperando que as pernas
também se desenvolvam.  
Ambas capacidades (compreensão e
expressão) devem ser desenvolvidas!

PARA TREINAR 
A FALA
1º Ouça e repita em voz alta
2º Responda perguntas para si
3º Fale sobre assuntos do dia a dia
4º Expresse opiniões sobre livros,
filmes, notícias...
5º Discurse sobre temas específicos

As regiões do cérebro responsáveis
pela compreensão da língua (ler e
ouvir) são diferentes das regiões
responsáveis pela expressão da
língua (escrever e falar).

Dominar as capacidades de
compreensão (ler e ouvir) e de

expressão (escrever e falar)
é fundamental para 
se chegar à fluência.

"Para falar, basta ouvir." 
ISSO É UM MITO! 

Ouvir é essencial, mas 
você aprende a falar, FALANDO!

COMPREENSÃO
& EXPRESSÃO

Imersão na Língua

MITO

   O DOMÍNIO
DA LÍNGUA
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Treine a sua fala desde o início e à
medida que você aumenta a sua base
de vocabulário, se desafie!



O italiano didático: o italiano das
aulas, dos cursos e das apostilas.

O italiano da vida real: o italiano
dos filmes, das séries, dos jornais,
de diálogos em contextos reais, ou
seja, o italiano produzido por
nativos para nativos.

A TÉCNICA A.M.E.
A técnica A.M.E. tem como base a
forma como o nosso cérebro
aprende e memoriza o que aprende.
É uma técnica CRUCIAL para
expansão de vocabulário e maior
nível de retenção.

Quando associamos palavras em diversos
contextos, o nosso cérebro cria mais
conexões neurais. Quanto mais
SIGNIFICADOS E CONTEXTOS 
você associar, maior será o seu nível de
retenção, proporcionando uma 
EXPANSÃO do seu leque de vocabulário. 

"Treinar na piscina é
importante, mas cedo ou

tarde, você precisa 
entrar no mar." 

 

Nosso cérebro é uma máquina de
fazer associações. 

Se utilizarmos este recurso
podemos potencializar o nosso

aprendizado, com um
nível muito maior de retenção.

MEMORIZAÇÃO
& EXPANSÃO

OS 2 TIPOS DE
ITALIANO

Imersão na Língua

   UMA MÁQUINA
DE ASSOCIAÇÕES
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RESULTADOS...
Ao aplicar esta técnica de forma
CONSISTENTE em seus estudos, você irá
aumentar o seu vocabulário
significativamente e melhorar o seu
entendimento até o ponto que conseguirá
compreender 100% do italiano falado por
nativos (sem a sensação de que falam
rápido demais).

Tal como uma receita de bolo, todos
os passos deste mapa são
IMPORTANTES. Não ignore nenhum!
Siga o exato passo a passo que tem
em mãos e você se surpreenderá com
os seus resultados!

Você precisará de 2 coisas: 
Conteúdo Nativo + Dicionário de Contextos

Conteúdo Nativo: diálogos, entrevistas,
músicas, filmes ou séries.
Dicionário: Reverso italiano-português

Selecione de 3 a 5 palavras e aplique a
técnica, associando estes vocabulários a
novas frases e contextos. 

Ao chegar até aqui, você
demonstrou ter o elemento

principal para alcançar a fluência...
COMPROMETIMENTO. 

Métodos e técnicas são muito
importantes, mas não existe

resultados sem comprometimento.
PARABÉNS por chegar até aqui!

OS DETALHES
IMPORTAM

COMO APLICAR A
TÉCNICA A.M.E.?

Imersão na Língua

  O ELEMENTO Nº1
PARA SE CHEGAR À

FLUÊNCIA
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E ESSE NÃO É O FIM, MAS
APENAS O COMEÇO DE
UMA BELA JORNADA!

Falar italiano é uma
jornada
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Fico feliz por te
acompanhar até aqui e,
caso deseje continuar,

conte comigo, ficarei muito
feliz em ser a sua guia

nessa jornada! 
Priscilla 


