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Benvenuto(a)
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Bem-vindo(a) ao Plano de Estudos da Jornada do Italiano 2022.

Neste guia você terá a descrição do método, dos princípios e das
técnicas compartilhadas na Jornada do Italiano para falar italiano
com segurança e naturalidade em 2022. 

A sua jornada rumo à fluência no italiano terá como base:

O método P.A.R.L.O.

Fundamentos 

Imersão na Língua

Conversação

Fases da Jornada

Conhecimento vs. Habilidade
Filosofia 30/70

Criando a base para o
seu italiano.

Imersão no Italiano da Vida
Real + a Técnica A.M.E.

Os 3 ingredientes para falar
com segurança.

As 3 fases da jornada rumo à
fluência.



O método
P.A.R.L.O.
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É um novo conceito de aprendizado que desenvolvi com base em
como o nosso cérebro aprende. Os elementos do método formam
a base do aprendizado eficiente de um idioma.

P A R L O
Prazeroso Alcançável No seu

Ritmo
Linguagem

Imersiva
Organizado

A filosofia 30/70
 A maior parte dos métodos tradicionais focam 90% do
tempo na teoria (desenvolvendo seu conhecimento) e
apenas 10% na prática (desenvolvendo as suas habilidades).

Para um aprendizado real os seus esforços devem ser:

30% nos fundamentos da língua (conhecimento: vocabulário,
gramática e estrutura de frases) e 70% imersão na língua (habilidades:
ler, escrever, ouvir e falar)



Os 2 tipos de
italiano
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Colocado de uma forma didática para facilitar o seu aprendizado. 

Imparare l'italiano riguarda lo
sviluppo delle abilità.

"
Aprender italiano é sobre desenvolver habilidades.

#1 Italiano Didático (Fundamentos da Língua):

É o italiano dos filmes, das séries, das músicas, ou seja, o italiano
produzido por nativos para nativos. 

#2 Italiano da Vida Real (Imersão na Língua):

Importante para criar uma base para o seu italiano.

Importante para aumentar a sua compreensão e expandir o seu
vocabulário.

A união do Italiano Didático com o Italiano da Vida Real
potencializa e acelera o seu aprendizado. 



Fundamentos
da Língua

Per parlare bene è necessario
capire bene.

Para falar bem é necessário compreender bem.
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(Aula 01 - A Base)

"

O objetivo aqui é criar uma “base” para o seu italiano.
Nesta fase, a cada diálogo ou texto estudado você aprenderá novas
palavras, estruturas de frases (uso da gramática) e se familiarizará
com os sons do idioma.

OBJETIVO

a) Sempre dentro de um contexto. Ex.: restaurante, família,
profissões, viagens, etc.
b) Utilizar conteúdos compreensíveis.

PONTOS IMPORTANTES
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I) Escutar o áudio (mínimo 3x)
II) Analisar as estruturas de frases (gramática) e vocabulário 
III) Repetir em voz alta (essencial para afiar a pronúncia*)

COMO PRATICAR

* As regiões do cérebro responsáveis pela
compreensão (ouvir) são diferentes das
regiões responsáveis pela expressão (falar). 

 Por isso é fundamental que você treine os “músculos”
da fala, repetindo em voz alta e reproduzindo os sons
do idioma desde o primeiro dia.

ONDE ENCONTRAR MATERIAIS 

Para aprender vocabulário e estruturas de frases (gramática) com
áudios para praticar:

https://italianocomapriscilla.com.br/category/estruturas-do-italiano/

https://italianocomapriscilla.com.br/category/estruturas-do-italiano/


Imersão na
Língua com a
técnica A.M.E.

La tua capacità di comunicare in
italiano è proporzionale al tuo

livello di vocabolario.
Sua capacidade de se comunicar em italiano é proporcional 

ao seu nível de vocabulário.
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(Aula 02 - A Imersão)

"

Aumentar a compreensão do italiano falado por nativos, expandir a
sua base de vocabulário e falar italiano com mais naturalidade.

OBJETIVOS

Um dos grandes ganhos na fase de imersão na língua é o aumento da
base de vocabulário. A sua capacidade de comunicação no italiano é
proporcional ao seu nível de vocabulário, ou seja, quanto mais palavras
e expressões você sabe, maior o seu nível de comunicação.
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PONTOS IMPORTANTES

a) O objetivo aqui é fazer uma imersão no italiano da vida real,

utilizando diálogos, entrevistas, músicas, filmes e documentários.

b) Para que o aprendizado seja efetivo, é necessário fazer esta

imersão de forma estruturada, utilizando a técnica A.M.E. 

A técnica A.M.E.
Nosso cérebro é uma máquina de fazer associações. Se
utilizarmos este recurso podemos potencializar o nosso
aprendizado, com um nível muito maior 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 de vocabulário.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Conteúdo Nativo + Dicionário de Contextos

Conteúdo Nativo: diálogos, entrevistas, músicas, filmes ou séries.

Dicionário: Reverso italiano-português
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COMO PRATICAR

I) Selecionar um conteúdo em áudio ou vídeo com transcrição

II) Ler e escutar ao mesmo tempo

III) Selecionar de 3 a 5 palavras e aplicar a técnica A.M.E.

Associar estas palavras a novas frases e contextos (para maior fixação

e eficácia, escreva as novas frases em um caderno).

IV) Repetir em voz alta o trecho analisado (mínimo 3x) 

V) Revisar o conteúdo analisado em intervalos programados (1 dia, 7

dias, 15 dias)

DICA BÔNUS

Faça este processo de imersão com conteúdos variados,

preferencialmente com temas que são do seu interesse!

ONDE ENCONTRAR MATERIAIS 

https://italianocomapriscilla.com.br/category/italiano-com-filme/

https://italianocomapriscilla.com.br/category/italiano-com-musica/

https://www.raiplay.it/

https://dicionario.reverso.net/italiano-portugues/

Conteúdos de Italiano da Vida Real:

Para aplicar a técnica A.M.E. e fazer novas associações:

https://italianocomapriscilla.com.br/category/italiano-com-filme/
https://italianocomapriscilla.com.br/category/italiano-com-musica/
https://www.raiplay.it/
https://dicionario.reverso.net/italiano-portugues/


Conversação

La conversazione è un risultato
naturale della tua dedizione.

A conversação é um resultado natural de sua dedicação.
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(Live 02 - Parliamo)

"

OBJETIVO

O objetivo principal da conversação é ter o feedback da sua
evolução no idioma.

A conversação é a hora que mais gera ansiedade nos alunos,
no entanto...

Falar italiano com segurança em uma conversação real tem relação
com o seu nível de dedicação nos pilares anteriores: Fundamentos
da Língua e Imersão na Língua.

Quanto maior o seu nível de dedicação nos Fundamentos e Imersão
na Língua, maior será o seu nível de segurança na hora de falar
italiano em uma conversação real.



OS 3 INGREDIENTES QUE VOCÊ PRECISA
PARA FALAR ITALIANO COM SEGURANÇA
EM UMA CONVERSAÇÃO REAL
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Pronúncia afiada (pronunciar os sons do idioma com clareza)

Estrutura de frases (conseguir criar frases no tempo verbal correto)

Vocabulário (ter vocabulário para se expressar)

Esses 3 ingredientes são desenvolvidos com as práticas
descritas nos Fundamentos e Imersão na Língua.

Ao seguir os passos recomendados nas partes de Fundamentos e
Imersão na Língua, a conversação fluirá naturalmente.



Faça o melhor com o que você
tem, enquanto você estuda para

aumentar o seu vocabulário e
poder fazer melhor ainda.

IMPORTANTE
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No início do aprendizado, quando se está partindo do zero e a
base de vocabulário ainda é pequena, é importante ter as
expectativas alinhadas.

Os assuntos e temas que podemos nos expressar são limitados,
uma vez que estamos construindo a nossa base de vocabulário.

Use o que você tem, continue se dedicando e celebre cada
pequeno progresso. 

Nas aulas de conversação, eu sempre dou a seguinte orientação
aos meus alunos que se encontram nesta fase inicial: 

"



As 3 fases da
jornada rumo 
à fluência
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(Aula 03 - O Plano - Ce la posso fare)

OBJETIVO

Com o objetivo de tornar a jornada rumo à fluência na língua
italiana mais simples, prática e eficiente, eu organizei o caminho
para sair do zero até o nível avançado no italiano em 3 fases
distintas dentro do meu método.

FUNDANDO A BASE

CONQUISTANDO AUTONOMIA

RUMO À FLUÊNCIA
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FUNDANDO A BASE

I) Afiar a pronúncia
II) Vocabulário e Estruturas essenciais para se comunicar em
contextos comuns do dia a dia.

O QUE FOCAR

Ser capaz de se comunicar em contextos comuns do dia a dia, com
a pronúncia bem desenvolvida.

OBJETIVO

Ao focar estes pontos, você progride no que é essencial e ganha
segurança para passar para a próxima fase.

* Dentro do curso completo: módulos #1 e #2
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I) Aumentar o seu nível de compreensão do italiano da vida real 
(+ imersão na língua)
II) Estruturas gramaticais mais avançadas.
III) Expandir o seu vocabulário para ser capaz de se expressar em
diversos contextos (pessoais e profissionais)

O QUE FOCAR

Nesta segunda fase, ao focar nestes pontos, você atingirá uma alta
capacidade de compreensão e será capaz de se expressar sobre
diversos temas. 

OBJETIVO

* Dentro do curso completo: módulos #3 e #4

CONQUISTANDO AUTONOMIA
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I) Se aprofundar na língua e cultura italiana 
II) Integrar e consolidar as estruturas gramaticais aprendidas 
III) Explorar temas distintos para uma ampla gama de vocabulário

O QUE FOCAR

Nesta terceira fase, ao focar nestes pontos você atingirá o nível
avançado do idioma, sendo capaz de se comunicar com segurança
nos mais diversos contextos.

OBJETIVO

* Dentro do curso completo: módulo#5

RUMO À FLUÊNCIA

Em todas as fases, você desenvolverá as 4 habilidades do idioma: ler,

escrever, ouvir e falar.
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E esse não é o fim, mas apenas o começo de uma
bela jornada.

Falar italiano é
uma jornada...

Fico feliz por te acompanhar até aqui e, caso deseje
ir além, conte comigo, ficarei muito feliz em ser a
sua guia nessa jornada rumo à fluência no italiano!

Grazie mille!

Priscilla M.


