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Italiano, ver & falar Prolog Editorial ler ebook, Pronto
para aprender Italiano? Não importa se é a sua primeira vez
estudando Italiano ou se você já possui conhecimentos
básicos Italiano e deseja apenas melhorar a sua pronúncia e
ampliar o seu vocabulário, o Curso de IDIOMAS SPEAKIT fará
com que falar e entender Italiano seja muito mais fácil do
que você poderia imaginar!
Cada curso de ensino de idiomas SPEAKIT inclui 20 vídeos
(totalizando cerca de 2 horas e meia), com cada vídeo
abordando uma situação diferente do dia a dia, desde
conhecer pessoas, falar ao telefone, até fazer compras – e até
mesmo fazer negócios! No geral, você aprenderá um
vocabulário com total de 600 palavras essenciais e frases
úteis.
Ao fazer o curso, você ouvirá o idioma, lerá as legendas e
repetirá cada palavra ou sentença que ouvir – não apenas uma
vez, mas duas! Isso lhe dará a chance de ler... Absorver... E falar! E, ei, se não funcionar para você
na primeira vez, vai funcionar na segunda ou talvez na terceira vez. Pratique quantas vezes quiser,
quando sentir vontade! A coisa mais importante a ser lembrada é que você não deve ter medo de
falar. Ok, os outros saberão que não é a sua língua nativa. E daí? O idioma aproxima as pessoas e as
pessoas sempre apreciam quando se tenta falar o idioma delas, mesmo que você cometa alguns
erros...
Cada curso de ensino de idiomas SPEAKIT inclui os seguintes vídeos:
Prefácio e Introdução
1. Coisas Que Você Precisa Saber
2. Começando a Falar
3. Quanto, Quantos?
4. Perguntas Comuns
5. Palavras Importantes
6. Adjetivos
7. Números
8. Cores
9. Dias da Semana
10. Dizendo as Horas
11. Detalhes Pessoais
12. Hotéis
13. Alugar um Carro
14. Amigos e Negócios
15. Um Novo Idioma
16. Conversando ao Telefone
17. Restaurantes e Comidas
18. Táxis
19. Transporte Público
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20. Fazendo Compras
Pronto para começar a aprender uma nova língua? Vamos lá!
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Italiano, ver & falar Prolog Editorial ler ebook, Are you looking for italiano, ver & falar PDF?. If
you are areader who likes to download italiano, ver & falar Pdf to any kind of device,whether its your
laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get italiano, ver & falar Pdf and any kind of Ebook you want
downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading italiano, ver & falar Pdf? You may think
better just to read italiano, ver & falar Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read italiano, ver & falar electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, italiano,
ver & falar Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download italiano, ver & falar Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download italiano, ver & falar Pdf from our online library.
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