
O que é? 

     Um grupo de estudos on line entre amigos. Elaborado para pessoas de 

qualquer idade e autodidatas. Como em qualquer estudo requer a força de 

vontade e a disciplina por parte dos estudantes. Você irá ver, ouvir, ler, escrever 

e falar em italiano em pouco tempo. Eu acredito e tudo farei para que isso se 

torne realidade. Ao final deste “curso”, quando você ouvir músicas e rádios da 

Itália, assistir a programas de televisão ou filmes italianos, tudo lhe será de fácil 

compreensão. Sua bagagem cultural irá se expandir indefinidamente, pois a 

Itália é um dos países mais ricos culturalmente. Vale lembrar que o italiano é a 

língua da moda, da gastronomia e de grandes artistas e intelectuais do 

passado. Cresce em todo o mundo o interesse pelo idioma italiano. Apesar da 

importância política e econômica do inglês, do espanhol, do alemão, do francês 

etc., muitas pessoas veem neste idioma uma oportunidade ímpar de 

conhecimentos diversificados. Portanto, saber italiano é ter rico conhecimento 

cultural, mais oportunidades no campo do trabalho, melhor desempenho nas 

viagens de turismo, e até mesmo saber italiano por razões familiares, de 

amizade e paixão. Este é um dos meus casos. Italiano é a língua oficial, com o 

latim, da cidade do Vaticano. Também falam italiano: Suíça, Croácia, Eslovênia 

e San Marino, além de várias regiões dos EUA, Argentina, Uruguai e Brasil. 

 

 

Venezia Italia

Ciao a tutti. 



Este projeto se enquadra na condição de “curso livre” com 

base na Lei nº 9.394 _ Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Seu objetivo principal é o enriquecimento cultural 

entre amigos e parentes. Você poderá prestar exames de 

proficiência em italiano e obter diploma de capacitação neste idioma. Esses 

exames avaliam leitura, escrita, compreensão e expressão oral. Os mais 

conhecidos são o CELI (Certificado de Conhecimento de Língua Italiana) e o CILS 

(Certificado de Italiano como Língua Estrangeira). São destinados a todos os 

cidadãos estrangeiros interessados neste idioma e aos imigrantes estrangeiros 

que já vivem na Itália. Para fazer as provas basta ir a um dos órgãos 

encarregados existentes em várias cidades e agendar seus exames.  

Em Curitiba-PR, por exemplo, pode ser feito no Instituto Cultural Italiano.  Veja 

aqui:  http://www.culturaitaliana.com.br/default.asp  

Por quê? 

Para cumprir o principal objetivo da nossa página no Facebook Vamos 

Aprender Italiano, isto é, compartilhar recursos para uma aprendizagem 

colaborativa do idioma. 

Para quem e por quem? 

Como dito antes, para todos os membros da página Vamos 

Aprender Italiano. Sou o organizador e coordenador deste 

grupo de estudos. Não sou professor de italiano. Sou 

formado em Magistério, em Geografia e DI/EaD. Pretendo colaborar com todos 

aqueles que se dedicarem a esta nobre missão, ou seja, estudar italiano. No 

entanto, todos podem e devem colaborar para a aprendizagem um do outro, 

independentemente de qualquer coisa. Estude nos seus momentos de folga. 

Por ser um estudo na modalidade EaD, curso livre, com intenso uso da Internet, 

é você quem determina o tempo e o modo de estudar. Quando se sentir 

cansado(a) faça uma pausa e continue num outro momento. Vamos usar 

vídeos, imagens, áudios, realizar tarefas de leitura e escrita. Ouvir músicas, 

rádios e acompanhar programas de televisão italianos. E assistir a uma web 

série italiana. 

 

http://www.culturaitaliana.com.br/default.asp


Como está organizado? 

Este estudo consta de trinta e cinco módulos de estudos. Cada módulo está 

previsto para ser estudado no período de uma semana. Assim sendo, você 

concluirá o curso em trinta e cindo semanas, ou nove meses, 

aproximadamente. Ao final de cada módulo de estudos faça um “autoteste” de 

continuidade para verificar sua aprendizagem no referido módulo, e ver se você 

deve prosseguir para o módulo seguinte ou retornar para revisão do que foi 

estudado. 

 

Como estudar? 

Este projeto tem como bases didáticas e filosóficas o curso L’ITALIANO IN 

FAMIGLIA (www.italianoinfamiglia.it) do L’Ufficio Scolastico Provinciale di 

Brescia, per diffondere e favorire la conoscenza della lingua e della cultura 

italiana. No momento, esse site está fora do ar.  

No seu PC ou no seu smartphone. Cada módulo é 

dividido em quatro partes: o contexto, a videoaula e 

os cadernos verde e vermelho. No contexto vamos 

acompanhar o dia a dia de uma típica família italiana. 

Na segunda parte teremos noções de gramática e 

outras informações importantes ao tema estudado.  É 

recomendável fazer primeiramente as atividades do 

caderno verde (fácil) e, depois, as atividades do caderno vermelho (menos 

fácil). Cada módulo de estudos tem a duração de, aproximadamente, 

quarenta minutos. Logicamente que isso dependerá de cada um dos 

estudantes e do seu ambiente de estudos. Não se preocupe, estude 

conforme o seu ritmo e durante os sete dias da semana. Cada módulo 

estará disponível no site, o ambiente on line, por três semanas. Nesse 

ambiente de estudos também estarão disponíveis material de apoio. 

Vocabulário, gramática, informações históricas e geográficas etc. Baixe estes 

arquivos em PDF para estudar of line. Siga o seguinte roteiro: VER, OUVIR, LER, 

ESCREVER e FALAR.  

http://www.italianoinfamiglia.it/


 

 

 

Quando? 

Vamos iniciar em 2 de março e concluir em 26 de outubro deste ano se tudo 

correr bem. Você poderá estudar em qualquer hora e em qualquer dia. Isto 

depende somente de você.  Você tem a liberdade de escolher, entre seus 

afazeres, o momento e o tempo de estudos. Esta é uma das características, e a 

principal delas, da modalidade de ensino à distância. Considere este momento 

de estudos como um momento prazeroso. Não uma obrigação. Tenha a 

disciplina e a dedicação necessárias sem angústias e sofrimentos. Lembro que 

após a conclusão destes estudos você poderá se submeter aos exames de 

proficiência em italiano mais perto de sua casa e obter o certificado 

correspondente ao seu nível de domínio no idioma.  



Os Níveis A1, A2, B1, B2, C1, C2 

Vamos estudar somente os primeiros quatro níveis. Durante trinta e cinco 
semanas de estudos os níveis: A1, A2, B1 e B2. Estes níveis são conforme o 
Common European Framework of Reference for Languages.  
Veja em https://www.coe.int/en/web/language-policy/home 

 

A1 
Iniciante 

É capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas, assim como enunciados muito 
simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar outros e é 
capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais como, por exemplo, o local onde 
vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de modo simples, se o 
interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante. 

A2 
Básico 

É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de 
prioridade imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante). 
É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de 
informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode descrever de 
modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com 
necessidades imediatas. 

B1 
Intermediário 

É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e 
estandardizada e os assuntos lhe são familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos 
momentos de lazer, etc.). É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região onde 
se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos que lhe 
são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças 
e ambições, bem como expor brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projeto. 

B2 
Usuário 
Independente  

É capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos e 
abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área de especialidade. É capaz de comunicar com 
certo grau de espontaneidade com falantes nativos, sem que haja tensão de parte a parte. É capaz 
de exprimir-se de modo claro e pormenorizado sobre uma grande variedade de temas e explicar 
um ponto de vista sobre um tema da atualidade, expondo as vantagens e os inconvenientes de 
várias possibilidades. 

C1  
Proficiência 
operativa 
eficaz 

É capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, reconhecendo os seus 
significados implícitos. É capaz de se exprimir de forma fluente e espontânea sem precisar procurar 
muito as palavras. É capaz de usar a língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e 
profissionais. Pode exprimir-se sobre temas complexos, de forma clara e bem estruturada, 
manifestando o domínio de mecanismos de organização, de articulação e de coesão do discurso. 

C2 
Domínio 
Pleno 

É capaz de compreender, sem esforço, praticamente tudo o que ouve ou lê. É capaz de resumir as 
informações recolhidas em diversas fontes orais e escritas, reconstruindo argumentos e fatos de 
um modo coerente. É capaz de se exprimir espontaneamente, de modo fluente e com exatidão, 
sendo capaz de distinguir finas variações de significado em situações complexas. 

https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr 

 

https://www.coe.int/en/web/language-policy/home
https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr


O que vamos estudar? 

Conteúdo Programático 
A1 A2 Módulos de Aprendizagem 

  1 Incontrarsi e salutarsi 

2 In palestra 

3 Una serata speciale 

4 In banca 

5 In cucina 

6 Dal dottore 

7 All’uffcio postale 

8 In stazione 

9 In agenzia viaggi 

10 Lezioni di danza 

11 Premiata ditta SOS casa 

12 Alla ricerca di... 

13 Festa di compleanno 

14 Al museo 

15 I compiti a casa 

16 In cantiere 

17 Un indovino speciale 

18 Al ristorante 

19 Preparativi per la discoteca 

20 Un’attrice per mamma 



 

Conteúdo Programático 
B1 B2 Módulos de Aprendizagem 

  1 Preparativi in casa Fappani 

2 Arriva Marisol 

3 Tanti amici 

4 La cena è servita! 

5 Lo sport 

6 Una domenica italiana 

7 A lezione di… Italia 

8 Che mal di testa! 

9 Che bello leggere 

10 Colloquio di lavoro 

11 Un tuffo nel passato 

12 La risposta esatta 

13 Una pilota promettente 

14 Ma che lingua è? 

15 La serata più bella 

 

Quanto custa? 

Gratuito. Você não pagará nada por isso. O seu sucesso é a 

recompensa de todos nós.  

 



 

PÁGINA DE ESTUDOS 

https://www.dragaoprofeairton.com/ 

 

Faça inscrição e solicite sua SENHA de acesso à página de estudos no link 

https://www.dragaoprofeairton.com/fale-conosco 

Veja o Vídeo 

Atividades do Caderno 
Verde 

Atividades do caderno 
vermelho 

https://www.dragaoprofeairton.com/
https://www.dragaoprofeairton.com/fale-conosco


 

 

O Projeto WRTON é um projeto virtual para amigos Veteranos 

do Primeiro Regimento de Cavalaria de Guardas – Dragões da 

independência. Criado e coordenado pelo Dragão Veterano e 

Professor Airton Antonio de Jesus. Este projeto consta de uma web rádio, de 

estudos preparatórios em didática para Educação Domiciliar, de estudos de 

idiomas e de outras atividades on line e presenciais. 

Visite o site https://www.dragaoprofeairton.com/ 

Quem sou?  

Professor licenciado em Geografia pelo UniCEUB, 

Brasília-DF. Também formado em Magistério do 

Ensino Fundamental Séries Iniciais, pela ENCE 

Joaquim Ma. M de Assis de W. Braz-PR. Em PPCEaD 

– Planejamento e Produção de Cursos de Educação 

a Distância, pelo SENAC de Curitiba–PR. Atualmente 

estou aposentado pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal.  Pesquisador e autodidata nos 

idiomas espanhol, italiano e inglês. 

Seja bem-vindo(a). 

Estudar italiano é emocionante!!! 

Grazie Mille 

 Prof. Airton 

 

“A decisão mais importante de nossas vidas é entre acreditar que vivemos 

num mundo amigável ou num mundo hostil.” 

Albert Einstein

O que é o Projeto WRTON? 

https://www.dragaoprofeairton.com/

