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Cul tura Italiana

Ciao! É tempo de voltar as aulas. A I Bravissimi abre cursos 
regulares agora em agosto, com aulas semanais, em 
diversos níveis, ofertando seis módulos, para associados 
e não associados. Inscrições até 9 de agosto. As aulas são 
virtuais. Nos cursos, você conhece a cultura italiana, além 
de fazer amigos e aprender a língua do bel paese. Confira e 
se inscreva! 

E fiquem atentos às informações no site. A I Bravissimi vai 
ofertar algumas turmas presenciais, seguindo as regras 
sanitárias da pandemia da Covid-19. Reserve sua vaga.

Chegou o curso que todo mundo queria. Simplesmente 
conversar em italiano com um grupo, sobre temas 
diversos, mas definidos e orientados por uma professora.  
O curso é “livre”, o que significa que você pode fazer o seu 
calendário, entrar a qualquer momento, desde que tenha 
vaga. As aulas são únicas, com os assuntos “esgotados”, 
para aquele dia, para aquele grupo. Há regras, valores, 
um cronograma mensal e é preciso ter um mínimo de 
conhecimento da língua italiana. Não perca! 

O curso “Italiano para a Cidadania & Certificação” começa 
no dia 23 de agosto próximo e vai até 16 de março de 2022. 
São 50 encontros (aulas on-line) em que você adquire 
um domínio da língua e fica preparado para conquistar o 
certificado nível B1 (exigido na cidadania por matrimônio) 
e preparado para estudar na Itália. No curso você também 
será orientado sobre os exames de italiano CILS, CELI e 
PLIDA. Inscreva-se!

No dia 18 de agosto você pode participar de uma aula 
inaugural gratuita, com detalhes sobre o curso. 

No dia 10 de agosto abrem as inscrições para um curso 
sobre o santo italiano Francisco, o São Francisco de 
Assis. As aulas serão ministradas pelo frade franciscano, 
Sidney Damasio Machado, da Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos. O curso “São Francisco Peregrino” será 
on-line e em quatro temáticas diferentes: “Francesco, il più 
italiano dei santi” (terça, 28/09); “Assis e arredores, o berço 
do franciscanismo” (quarta, 29/09); “O Vale de Rieti e o 
amor universal” (quinta, 30/09) e “La Verna, novo Gólgota” 
(sexta,1º/10).  Fique atento e no dia 10 se inscreva!

“Uma conversa” sobre Siena, cidade Italiana, grande centro 
cultural na região da Toscana. Quem fará este bate-papo 
é o professor ítalo-brasileiro, Willi Ferrari. São encontros 
imperdíveis nos meses de agosto, outubro e dezembro, 
com inscrições gratuitas. O tema dos encontros é “Siena 
e i suoi incantesimi”. O primeiro encontro será dia 6 de 
agosto, mas já está com as inscrições esgotadas. Então, 
AGENDE-SE para DIA 8 DE OUTUBRO.

“I Bravissimi Cast” (nossa plataforma streaming) traz a 
série “Como estudar na Itália”. A partir desta edição vamos 
reproduzir os episódios e ao final você terá conhecimento 
sobre a educação italiana da escola a universidade e 
também sobre formação na língua italiana. A ideia dos 
podcasts também é abrir um “leque” para quem pretende 
estudar na Itália. 

Dando sequência a nossa postagem de fotos de fotógrafos 
italianos, parceiros da I Bravissimi, mostraremos o trabalho 
de Marcello Alinari, fotógrafo nato a Firenze, que diz que 
“a fotografia é uma paixão que cultiva há anos”. Clicando 
nos links você vai conhecer um pouco mais sobre o 
trabalho de Alinari. 

O Brasil comemora o dia da pizza em 10 de julho. Este 
famoso prato italiano, que traz diversos sabores e 
variedades, se espalhou pelo mundo e aqui, se tornou 
parte do cotidiano do brasileiro. A I Bravissimi contou um 
pouco da história da pizza através deste vídeo.

A série da I Bravisssimi no Instagram, “Artistas Italianos” 
traz o grande castrati Farinelli em uma homenagem ao dia 
do cantor lírico, comemorado em 22 de julho. 

Farinelli, por Bartolomeo Nazari, 1734. Royal College of Music London

Acesse outras informações. 

Clique aqui.
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Clique aqui e informe-se.  

Clique aqui. 

Clique e ouça. 

Conf ira as fotos.

Conf ira o Instagram.

Acesse e veja.

Conheça mais. 

Clique aqui.
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