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Notizie fulmine

Fare Quattro Chiacchere

Webinários

Dante Alighieri em curso

ATTENZIONE!

A educação na Itália

Fai una foto

Cul tura Italiana. Dia do professor.

Festeggiare Verdi

Ciao! É tempo de aula presencial. A I Bravissimi abre 
agora em outubro uma turma para iniciantes, com aulas 
semanais, para associados e não associados, totalmente 
presencial. 
As aulas serão ministradas no Espaço Villa Rica 
(coworking - Rua Piauí, 211), bem no centro de Londrina e 
serão seguidas todas as regras sanitárias da pandemia da 
Covid-19.

No curso, Módulo I, você conhece a cultura do país e 
aprende a língua italiana. Confira e se inscreva! 

“Siena e i suoi incantesimi” é o tema do “bate-papo” 
sobre este grande centro cultural, na região da Toscana, 
que é a cidade de Siena. O professor ítalo-brasileiro, Willi 
Ferrari é quem vai coordenar este encontro, no próximo dia 
15 de outubro, com inscrições gratuitas. Não perca!

“Entenda sua memória e melhore sua comunicação”. 
A professora Vanessa Araújo ministra este tema em 
webinários interativos e responderá perguntas como: 
Qual o segredo para memorizar palavras e frases? Como 
podemos lembrar o que aprendemos? Quais recursos 
tecnológicos estão disponíveis para ativar as minhas 
memórias? Então, participe e facilite o seu aprendizado de 
italiano e de outras línguas. No próximo dia 29 de outubro, 
às 19h30, você tem este compromisso.

A hora é agora, de participar deste curso especial sobre 
Dante Alighieri desenvolvido pelo professor ítalo-brasileiro, 
Rafael Sozzi. “Encontros com Dante” é on-line, gravado, 
acessível e estará disponível até o dia 31 de dezembro. 
Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre aquele 
que é considerado o fundador da língua italiana e que 
neste ano, o mundo comemora os 700 anos de sua morte. 
A I Bravissimi oferece o curso para associados e não 
associados.

Acompanhe as postagens e eventos da “21ª Semana da 
Língua Italiana no Mundo” realizada entre os dias 18 e 24 
de outubro. A semana foi criada para valorizar o idioma 
italiano no planeta.  No Brasil diversas cidades realizam 
eventos nesta data, em outros países também, além da 
Itália, claro!

Dando continuidade a nossa série “Como estudar na 
Itália”, vamos ver nesta edição do Boletim o episódio dois: 
“mestrado”. A nossa plataforma streaming, “I Bravissimi 
Cast”, traz algumas dicas como escolher o curso e a 
universidade. Estas edições dos podcasts I Bravissimi 
ajudam a quem pretende estudar na Itália, seja em 
universidades ou no aprimoramento e formação na língua 
italiana.

Nesta edição vamos mostrar o trabalho do fotógrafo 
italiano Francesco Giannoni, dando sequência a nossa 
postagem de fotos de parceiros da I Bravissimi. Giannoni é 
também jornalista e escritor em Florença. Clique nos links 
e conheça um pouco mais.

Dia 15 de outubro comemoramos o dia do professor e 
para homenagear estes bravos guerreiros, vamos rever 
no Instagram e no podcast um pouco da história de 
uma italiana que mudou os rumos da educação, Maria 
Montessori.

Outubro é aniversário de Giuseppe Fortunino Francesco 
Verdi grande compositor italiano de óperas (10 de 
outubro/1813). Entre suas composições estão La Traviata, 
Aida e Rigoletto. A I Bravissimi presta uma homenagem a 
este representante da cultura italiana. Ouça um trecho da 
Traviata.

Retrato de Verdi. Pintor Giovanni Boldini

Acesse aqui. 

Clique aqui.
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Veja. 

Link para inscrições. 

Clique e ouça. 

Conf ira o site.

Conf ira o Instagram. 

Conheça mais: podcast. 

Conheça mais: Instagram.

Acesse aqui.  Informe-se e inscreva-se já. 

Acesse aqui. 
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