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Notizie fulmine

O surgimento da I  Bravissimi

L`Arte di Michelangelo

Italianos no Louvre

Liberazione dell’Italia

Cine Caffè  a casa

Selo Comemorativo

Veja o calendário de maio!

I  nostri insegnanti

Sempre inovando, desta vez a I Bravissimi traz um curso 
específico para quem quer ter a cidadania italiana. 
“Italiano para a Cidadania” começa no final de maio, com 
certificação nível B1 e será ministrado pela professora 
Vanessa Araújo. Podem cursar associados e não associados. 

Vinte e cinco anos não é todo dia que se faz. 
Principalmente com uma trajetória séria, de qualidade, na 
promoção da língua e cultura italiana. Ouça este podcast e 
conheça um pouco desta história.

Este minicurso on-line traz a biografia do gênio 
Michelangelo, contada em italiano pela professora Bruna 
Priscinotti Sahão. Serão dois dias, 17 e 19 de maio. Vale a 
pena conhecer um pouco mais deste artista renascentista, 
responsável pelos afrescos da Capela Sistina no Vaticano.

Fique atento e já se inscreva para a aula virtual “Artistas 
Italianos no Museu do Louvre”, que será no comecinho de 
junho, dia 2.

No dia 25 de abril os italianos comemoraram o Dia da 
Liberação da Itália. Sabe o que significa isto? Foi quando 
ocorreu a desocupação do país pela Alemanha nazista na 
segunda Guerra Mundial e também o fim do fascismo. 
Conheça mais detalhes no vídeo da professora Vanessa 
Araújo.

Chegou à vez do segundo e último episódio do 
documentário “Alighieri Durante, detto Dante”, que está 
no canal do Youtube da Associação I Bravissimi. Na edição 
anterior postamos a primeira parte. 

O Selo Comemorativo dos 25 anos da I Bravissimi foi 
lançado. No Boletim de abril, comentamos que nesta 
edição você conheceria um pouco mais sobre a criação do 
nostro timbro. 

Os nossos professores estão “por trás” das aulas, dos cursos 
e de diversas atividades da I Bravissimi. Com a pandemia 
as aulas da  associação passaram a ser virtuais, o que 
possibilitou a participação de pessoas de outras cidades 
com interesse em aprender o italiano. A imagem acima é 
um exemplo: é a sala de aula do Módulo III, da professora 
Natália e participam, além de londrinenses, estudantes de 
Pedrinhas (SP), Rolândia (PR)  e Curitiba (PR).

Acesse aqui! 

Conf ira aqui! 

Clique e conheça nossos professores.  
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Veja outras informações e inscreva-se! 

Clique e Conf ira!

Acesse aqui! 

Acesse e boa sessão!  

Clique aqui e conf ira!
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