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Portugues para estrangeiros avançado pdf para word gratis para

Português para estrangeiros avançado pdf. Portugues para estrangeiros.
Está disponível para iOS e Android. O método visa transmitir ao aluno competências linguísticas que correspondam à sua necessidade de comunicar-se corretamente em linguagem coloquial, em situações cotidianas, tanto profissionais quanto sociais, no campo oral – compreensão e expressão – e no da escrita – leitura e redação. 4 Autoria:
Romanichen, Claudio Editora: Positivo / Didáticos ISBN: 9788538545309 Ano: 2010 Sinopse: Os livros da coleção Viva! Língua portuguesa pra estrangeiros destinam-se aos estudantes, interessados em aprender o idioma português como mais uma língua moderna. To keep our site running, we need your help to cover our server cost (about $500/m), a
small donation will help us a lot. Disponível para Android. Novo Avenida Brasil 3. Composto de atividades dinâmicas e variadas de leitura escrita, conversação e compreensão auditiva, pautadas em textos atuais e autênticos, os livros da coleção viva! Língua portuguesa para estrangeiros oferecem em intercultural idade e comunicação. A gramática,
inteiramente revista e reorganizada, retoma, em cada unidade, primeiramente estruturas já estudadas, ampliando-as e consolidando-as através de exercícios os mais variados. Possui uma área voltada a trabalhos acadêmicos, além de capítulos exclusivos sobre as Normas da ABNT, gramática e estilo (com questões relativas à revisão de texto, Novo
Acordo Ortográfico, entre outras). Para leitura do livro, é necessário fazer o download gratuito do leitor eReader, disponível na página principal do site edoAutor. O Novo Avenida Brasil compõe-se de – três livros, que cobrem todo o conteúdo básico (estágios inicial e intermediário), levando ao final do nível intermediário o aluno totalmente
principiante. De forma clara e objetiva, o livro é dividido em unidades e páginas equivalentes às do livro principal. Pack bem-vindo! Sem senha com leituras graduadas PLE a1 – a carteira (conteúdo impresso + digital) Autoria: Ponce, Harumi De; Burim, Silvia; Florissi, Susanna Editora: SBS ISBN: 9788580761320 Ano: 2013 Sinopse: Neste Conjunto
de livros, a HUB Editorial oferece ao estudante ou professor de Português como Língua Estrangeira, dois títulos para o ensino de Português. Editora: EPU ISBN: 9788512546117 Ano: 2009 Sinopse: Este Manual do Professor apresenta de forma didática o Novo Avenida Brasil 3 e oferece orientações para o trabalho com o livro. Então, a integração do
ouvir, do ler, do falar e do escrever é fundamental na aprendizagem de uma segunda língua. 2 Autoria: Romanichen, Claudio Editora: Positivo / Didáticos ISBN: 9788538545262 Ano: 2010 Sinopse: Os livros da coleção viva ! Língua portuguesa pra estrangeiros destinam-se aos estudantes, interessados em aprender o idioma português como mais uma
língua moderna . No texto, os diálogos ganham sonoridade por meio de um CD. Disponível para uso. Curso básico. Português PARA ESTRANGEIROS é um livro que vem se impondo desde 1954 como obra de validade didática, não só por sua metodologia, como também por sua constante atualização. Este livro conta com material suplementar para
docentes, com dicas para deixar as atividades mais interativas e contendo sugestões de respostas para facilitar e enriquecer o trabalho dos professores. PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS II versão 2015 1 final – material usado no curso para alunos de nível intermediário. 10. Toda a experiência está descrita em oito módulos bem didáticos e com
exemplos práticos que mostram como é possível envolver esses pequenos aprendizes e fazer com que eles abracem o idioma de maneira prazerosa, lúdica, eficiente e interativa. Este é um método completo em si até o nível intermediário, que leva o estudante totalmente principiante a falar, ler e escrever com fluência em Português. Nota 10 está
organizado em 14 unidades, cada uma delas abordando um tema específico cujo objetivo é preparar o estudante para situações reais de comunicação. Bem-vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação – livro do aluno com senha – novo acordo Autoria: Ponce, Harumi De; Burim, Silvia; Florissi, Susanna Editora: SBS ISBN: 226706 Ano: 2011
Sinopse: Campeão de vendas e referência quando se fala em ensino de Português como Língua Estrangeira, Bem-Vindo! é um curso completo voltado a jovens adultos e a adultos de todos os níveis, do básico ao avançado. O material apresenta apêndices com dicas e orientações para tornar o aprendizado mais simples e fácil, abordando temas como o
alfabeto, gramática e vocabulário, e um apêndice exclusivo sobre as regras do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Em sua segunda parte – Exercícios – cada um dos livros apresenta atividades variadas e interessantes para a aplicação e fixação do conteúdo estudado na primeira parte. Assim se contribui, também, para a manutenção e
preservação do idioma como produto cultural fora do país, ou seja, Português Língua de Herança (POLH). Editora: EPU ISBN: 9788512546100 Ano: 2007 Sinopse: A presente edição é uma versão atualizada do método Avenida Brasil – Curso básico de Português para estrangeiros. Livro Texto com Exercícios Autoria: Kipling, Joseph Rudyard Editora:
EPU ISBN: 9788512545202 Ano: 2008 Sinopse: O Novo Avenida Brasil destina-se a principiantes adolescentes e adultos de qualquer nacionalidade, que queiram aprender o Português como é falado no Brasil. Artur Azevedo consolidou a comédia de costumes brasileira, sendo no país o principal autor do Teatro de Revista, na fase de transição entre
Realismo e Naturalismo. Vai abrir uma nova página e é preciso clicar novamente no nome do arquivo (que infelizmente fica bem miudinho, no alto da tela). 11. F.; Bergweiler, Cristián González Editora: EPU ISBN: 9788512545707 Ano: 2009 Sinopse: O Novo Avenida Brasil leva o aluno principiante a atingir os níveis A1, A2 e B1, estabelecidos pelo
quadro Europeu Comum de referência para Línguas e pelos parâmetros do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros – CELPE – Bras. Além disso, esta edição oferece uma senha que possibilita acesso à versão digital de Bem-Vindo!, com atividades multimídia que permitem mais interatividade para professores e alunos,
acesso ao material em áudio e a 25 testes complementares. Glossário Francês Autoria: Leite, Marina Ribeiro Editora: EPU ISBN: 9788512545509 Ano: 2009 Sinopse: O vocabulário na sequência em que aparece nas lições, com traduções e informações para ampliar e aprofundar a compreensão. Amplamente adotado em escolas de idiomas,
universidades e aulas corporativas no mundo todo, Bem-Vindo! já chegou a impressionantes 105 mil exemplares vendidos, somente do Livro do Aluno. F. O Novo Avenida Brasil destina-se a principiantes, adolescentes e adultos, de qualquer nacionalidade, que queiram aprender o Português como é falado no Brasil. Trata-se de um livro elaborado com a
intenção de proporcionar ao público estrangeiro um método ativo e situacional para a aprendizagem da língua portuguesa, visando à compreensão e à expressão oral e escrita em nível de linguagem coloquial correta. ple2013 gramática – Apostila inicial, formada com exercícios de fontes diversas e cujo objetivo é iniciar os alunos sem conhecimento
prévio da língua. O exame é desenvolvido pelo Ministério da Educação e aplicado no Brasil e em outros países com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. ‘A Dívida’, de Artur Azevedo, é o segundo de uma série da HUB Editorial que apresenta diversos contos adaptados para o ensino de Português, classificados por níveis que seguem as
diretrizes do Marco Comum Europeu para as Línguas, apresentando, de maneira leve e atrativa, um importante autor brasileiro, com algumas de suas principais características literárias. Thank you for using our services. Além disso, visa capacitá-lo a dar continuidade ao seu aprendizado em nível avançado. Bem-Vindo! CD Completo Autoria: Ponce,
Harumi De; Burim, Silvia; Florissi, Susanna Editora: SBS ISBN: 9788580760767 Sinopse: Bem-Vindo! é um material endereçado ao público de jovens adultos e adultos de qualquer nacionalidade que queira aprender português, com sotaque brasileiro, como língua estrangeira. Dessa forma, é possível que obras de teor instrutivo não conste desta
listagem. Adaptado da apostila Português para estrangeiros I. Estudamos as conjunções coordenativas e subordinativas, alguns prefixos e sufixos, os coletivos, a flexão do substantivo e alguns problemas da língua culta. Viva! língua portuguesa para estrangeiros. Oi, Brasil! – Livro do Professor Autoria: Sommer, Nair Nagamine; Weidmann, Odete
Nagamine Editora: Hueber ISBN: 9783193254207 Ano: 2015 Sinopse: Curso de Português para estrangeiros. WordReference Caso opte por escolher apenas um dicionário de português, o WordReference é uma das principais recomendações. 7. Essa estrutura permite, igualmente, o uso do método independentemente da rotina da sala de aula,
facilitando ao aluno uma utilização mais pessoal. Livro de Exercícios Autoria: Lima, Emma Eberlein O. O acesso é sempre realizado via Internet e a senha é válida por um ano. O Bem-vindo! Grupo 5 – Diversão e Cultura é inteiramente digital e pode ser adquirido pela plataforma edoAutor. Novo Avenida Brasil 2. A grande modificação é a nova
distribuição do material, levando o aluno do patamar inicial de conhecimento ao final do nível intermediário. Está disponível para Android. Todas as funções citadas acima não requerem o uso da internet para acesso. Bom Dia, Brasil: Português Básico Para Estrangeiros Autoria: Slade, Rejane de Oliveira Editora: Yale University Press
ISBN: 9780300116311 Ano: 2011 Sinopse: Bom Dia, Brasil is a completely revised and updated edition of the popular beginning Portuguese text Portugues Basico para Estrangeiros. O material apresenta Apêndices com dicas e orientações para tornar o aprendizado mais simples e fácil, abordando temas como o Alfabeto, Gramática e Vocabulário,
além de apresentar um Apêndice exclusivo sobre as regras do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Bem-Vindo! – Grupo 4 | O Trabalho e suas Características Formato digital Autoria: Ponce, Harumi De; Burim, Silvia; Florissi, Susanna Editora: SBS ISBN: 9788575832219 Sinopse: Jovens e adultos aprendem, com ‘Bem-Vindo!’, o português
falado no Brasil pela prática de exercícios de conversação, compreensão oral, escrita e leitura, de maneira dinâmica e extremamente prática. Audio recordings accompanying each unit are provided at http: //yalebooks.com/bomdia/. Neste Grupo 4, composto de 4 Unidades de 10 páginas cada, aprendemos o vocabulário típico do mundo do trabalho e
dos negócios, e da cultura brasileira no trabalho. Apresenta informações interessantes para enriquecer o conhecimento do aluno, além de observações importantes referentes à gramática para serem comentadas em classe, de acordo com a necessidade. Cobrimos a acentuação do nosso idioma, os pronomes demonstrativos e os indefinidos, os
aumentativos e os diminutivos, e tratamos dos tempos verbais do Modo Subjuntivo e da Voz Passiva. F.; Iunes, Samira Abirad; Leite, Marina Ribeiro Editora: EPU ISBN: 9788521626107 Ano: 2014 Sinopse: ‘Diálogo Brasil – Curso intensivo de português para estrangeiros’ é um método que abrange o ensino da língua desde suas primeiras noções,
chegando ao fi nal do nível intermediário. – um conjunto de CDs com gravações de todos os diálogos e textos de audição e exercícios orais, além do conteúdo da fonética. Inclui um CD. Duolingo O Duolingo pode ser uma boa maneira para construir vocabulário, ainda mais se for usado junto a outros métodos de aprendizado. É só tocar em qualquer
palavra para ver instantaneamente uma definição, imagem, áudio e frases de exemplo. Por meio do aplicativo, o usuário pode consultar as novas regras de forma rápida, com a possibilidade de checar a grafia das palavras antes e depois do acordo ortográfico, a listagem das regras aplicadas a cada vocábulo e as alterações de vocabulário no Brasil e
em outros países que têm a língua portuguesa como oficial. Pode ser usado com grupos ou em aulas individuais. Personalize Learning – MyLanguageLabs’ proven results are now available for elementary Portuguese courses! MyPortugueseLab will be available for fall 2012 courses. Aspectos da cultura do Brasil, de sua história e geografia são
apresentados através de textos narrativos. Manual do Professor Autoria: Bergweiler, Cristián G. Português para estrangeiros II. Abordamos os advérbios, as locuções adverbiais, o discurso indireto, os pronomes relativos, os tempos verbais compostos e a crase. 3. A fonética é, também, cuidadosamente tratada nos três livros; materiais suplementares –
disponíveis online, neste site – com gravações de todos os diálogos e textos de audição e exercícios orais, além do conteúdo da fonética; glossários bilíngues com o vocabulário do livro-texto e informações culturais quando necessárias para a compreensão e utilização de certas palavras; manual do professor, que, além de apresentar de forma didática o
Novo Avenida Brasil, oferece orientações para o trabalho com o livro. Viva – Língua Portuguesa Para Estrangeiros – Vol. Como forma de simplificar a vida do professor, o Encarte de Respostas é essencial na hora corrigir atividades e poupar tempo na preparação de aulas. Os textos foram criados e o vocabulário, selecionado a partir dos centros de
interesse imediato do aluno nas áreas familiar, profissional e social. Isso porque elas não foram projetadas para mostrar as culturas dos países de língua portuguesa e acabam sendo um pouco genéricas. A coleção é composta por quatro volumes, sendo : volume consumível para os alunos, volume para o professor e cd de áudio para textos, canções e
vídeos, em cada volume, de acordo com o respectivo conteúdo programático. Inclui 2 CDs de áudio. Nessas quatro unidades fazemos um resumo da História do Brasil. Celpe-Bras sem segredos Autoria: Forte, Graziela Editora: HUB Editorial ISBN: 9788580760705 Ano: 2012 Formato: digital – disponível em: Sinopse: O CELPE-Bras é o único
certificado brasileiro de proficiência em Português como Língua Estrangeira (PLE) reconhecido oficialmente. O material pode ser acessado em computadores e tablets, facilitando a mobilidade do leitor. apostila 2014 -Versão 2014 da apostila usada no primeiro semestre da disciplina. A sistematização, no desenvolvimento dos conteúdos, leva o
estrangeiro a incorporar à sua individualidade outro sistema de sinais PARA pensar e PARA expressar o que pensa e sente. Viva – Língua Portuguesa Para Estrangeiros – Vol. Acompanha um CD de áudio com os diálogos do livro. Novo Avenida Brasil 1. Dividido em cinco grupos (“Eu e você”, “O Brasil e sua língua”, “A sociedade e sua organização”,
“O trabalho e suas características” e “Diversão – Cultura”) ensina, por meio de textos variados e exemplos práticos, as diferentes nuances da língua portuguesa. Além de contar com um tradutor, o app também inclui guias culturais, frases de livros, aulas em áudio, flashcards interativos, questionários, conselhos essenciais de segurança de viagem e
informações locais. Outra alteração introduzida no método foi a racionalização da sequência verbal de modo a suavizar a passagem do Modo Indicativo para o Modo Subjuntivo. Na seção Em Foco, o estudante explora as regras de funcionamento da língua e aprofunda seu vocabulário. A senha é equivalente aos três níveis que também são vendidos
separadamente (Bem-Vindo! Básico, Bem-Vindo! Intermediário e Bem-Vindo! Avançado). O método utilizado é comunicativo e os temas, baseados nas necessidades e interesses dos alunos. Material para as aulas Coordenação: Professora Denise Barros Weiss Editora: on line – disponível em: Ano: 2015 Sinopse: Material didático usado em aulas de
Português como língua estrangeira na Universidade Federal de Juiz de Fora. É um teste de natureza comunicativa que propõe tarefas baseadas em situações reais de comunicação, integrando as seguintes habilidades: compreensão de texto e produção escrita; compreensão oral e fala. 5. Colloquial Portuguese of Brazil Autoria: Osborne, Esmenia
Simões; McIntyre, Barbara Editora: Routledge ISBN: 9780415430982 Ano: 2008 Sinopse: Do you know Brazilian Portuguese already and want to go a stage further? Connect with Culture – Offers learners a rich variety of insights into cultural, social and political realities of the entire Portuguese-speaking world. Explore Grammar – Grammatical
structures are presented as a means to effective communication. Music, poetry, and other authentic materials present a panorama of contemporary Brazil. FluentU Esse aplicativo de aprendizagem de línguas se diferencia dos outros por usar vídeos do mundo real e não programas genéricos voltados a qualquer idioma. O aplicativo possibilita enviar
exercícios práticos e receber o feedback de nativos da língua portuguesa, que os corrigirão e apontarão os erros cometidos. O aplicativo também oferece busca de dicionário para palavras e, embora o WordReference seja melhor, o Google Translate pode se sobressair um pouco mais ao interpretar erros ortográficos e descobrir o que o usuário quer
dizer. Não se pode negligenciar o fato de que a primeira manifestação do homem foi um som com significado, o que veio a resultar, muito mais tarde, no falar articulado; longo tempo depois, a escrita veio completar a expressão do pensamento. Learning Portuguese Autoria: Depaula, Paulo Spurgeon Editora: Lidel ISBN: 9788578440527 Ano: 2010
Sinopse: Um livro prático de português para estrangeiros. The method employed engages students’ interest by exploring personal, social, professional, and cultural topics, while providing them with the basic concepts needed to communicate effectively in Portuguese. Thirty-six thematic units in the book explore personal, social, professional, and
cultural topics. Bem-vindo! – respostas aos exercícios Autoria: Ponce, Harumi De; Burim, Silvia; Florissi, Susanna Editora: SBS ISBN: 9788575831342 Ano: 2009 Sinopse: Como complemento ao livro Bem-Vindo! Livro do Aluno, este título contém todas as respostas apresentadas no livro e a transcrição, em forma de texto, de todos os áudios
apresentados nos CDs (1 ao 4). Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para iOS, mas deve ser oferecido para aparelhos com Android em breve. Composto de atividades dinâmicas e variadas de leitura escrita, conversação e compreensão auditiva, pautadas em textos atuais e autênticos, os livros da coleção viva ! língua portuguesa para
estrangeiros oferecem em intercultural idade e comunicação. Apostilas Material didático usado em aulas de Português como língua estrangeira na Universidade Federal de Juiz de Fora. Na segunda parte do volume, o aluno terá exercícios numerosos e muito variados, correspondentes, cada um deles, a cada uma das lições da primeira parte. Foi
dramaturgo, poeta, contista e jornalista. PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS iniciante versão 2015 – material usado no curso para iniciantes. 1 – Livro do Professor com Cd de Áudio – Novo Acordo Autoria: Romanichen, Claudio Editora: Positivo / Didáticos ISBN: 9788538545255 Ano: 2010 Sinopse: Os livros da coleção viva! Língua portuguesa pra
estrangeiros destinam-se aos estudantes, interessados em aprender o idioma português como mais uma língua moderna. Brasil Intercultural: Língua e Cultura Brasileira para Estrangeiros (Livro de exercícios Níveis 1 e 2) Autoria: Moreira, Aline; Barbosa, Cibele Nascente; Castro, Gisele Nunes de Editora: Casa do Brasil ISBN: 9872720134 Ano: 2013
Sinopse: A Coleção Brasil Intercultural – Língua e Cultura Brasileira para Estrangeiros compõe-se de um conjunto de quatro volumes (livro do aluno e livro de exercícios) que cobrem os conteúdos de quatro ciclos de aprendizagem de português para falantes de outras línguas, com enfoque mais especifico nos falantes de língua espanhola. Editora:
EPU ISBN: 9788512545219 Ano: 2009 Sinopse: O Novo Avenida Brasil destina-se a principiantes adolescentes e adultos de qualquer nacionalidade, que queiram aprender o Português como é falado no Brasil. Curso intermediário. O foco não é a gramática, mas sim a aprendizagem de substantivos, adjetivos e verbos, que possibilitarão que o
estrangeiro se comunique em torno de um determinado tema. Google Translate Apesar de a tradução automática ser, muitas vezes, imprecisa, o Google Translate pode ser bom para dar uma ideia do que se entende de uma frase mais intrigante em português. Os exercícios enfocam a criatividade do aluno, a capacidade de comunicação em Língua
Portuguesa – como língua estrangeira ou como segunda língua (L2)-, além de informar o aluno sobre fatos históricos e personagens marcantes para a cultura brasileira. Navegue pelas páginas desse conto, com exercícios interativos e diversos recursos especiais que apenas são possíveis graças à interatividade presente no site acessado pela senha que
acompanha o livro. Em seguida, introduz estruturas novas, apoiadas em um conjunto de atividades diversas, quer orientadas, quer criativas, cobrindo um leque de vocabulário dos mais abrangentes. Mostramos, nesse Grupo, inúmeros aspectos da Cultura do Brasil e ampliamos o vocabulário com recursos variados como, por exemplo, nossos
provérbios mais comuns. Neste Grupo 5, composto de 4 Unidades de 10 páginas cada, aprendemos o vocabulário típico do lazer em casa, fora de casa, de esportes, arte e música. Amplamente adotado em escolas de idiomas, universidades e aulas corporativas no mundo todo, ‘Bem-Vindo!’ já chegou a impressionantes 150 mil exemplares vendidos,
somente do Livro do Aluno. Não é permitida a impressão do conteúdo, porém o usuário pode sincronizar sua biblioteca a qualquer momento e em qualquer lugar. O grande número de exercícios em cada unidade foi conservado, pois o sucesso da primeira edição mostrou que funcionam como apoio à aprendizagem e ao trabalho do professor. Pack bemvindo! Sem senha com leituras graduadas PLE a2 – a dívida (conteúdo impresso + digital) Autoria: Ponce, Harumi De; Burim, Silvia; Florissi, Susanna Editora: SBS ISBN: 9788580761313 Ano: 2013 Sinopse: Neste Conjunto de livros, a HUB Editorial oferece ao estudante ou professor de Português como Língua Estrangeira, dois títulos para o ensino
de Português. Neste Grupo 3, composto de 4 Unidades de 10 páginas cada, aprendemos o vocabulário típico de uma casa e de um bairro, falamos sobre educação e saúde no Brasil. Bem-Vindo! – Grupo 5 | Diversão – Cultura Formato digital Autoria: Ponce, Harumi De; Burim, Silvia; Florissi, Susanna Editora: SBS ISBN: 9788575832226 Sinopse:
Jovens e adultos aprendem, com ‘Bem-Vindo!’, o português falado no Brasil pela prática de exercícios de conversação, compreensão oral, escrita e leitura, de maneira dinâmica e extremamente prática. As grandes modificações que o mundo viveu ao longo dos anos desde a primeira publicação de Avenida Brasil, bem como as alterações que o cenário
dos estudos linguísticos sofreu obrigaram-nos a repensar e a reorganizar a obra. Utilizado com muito sucesso para o ensino de português como língua estrangeira em universidades ao redor do mundo. Livro Texto com Exercícios Autoria: Lima, Emma Eberlein O. Cada um dos ciclos que estrutura o curso pleno em português organiza-se em dois níveis:
Ciclo Básico; Ciclo Intermediário; Ciclo Avançado; Ciclo de Aperfeiçoamento. Material para as aulas Coordenação: Professora Denise Barros Weiss Editora: on line – disponível em: Ano: 2015 Sinopse: Material didático usado em aulas de Português como língua estrangeira na Universidade Federal de Juiz de Fora. No entanto, manteve-se o objetivo e a
concepção do trabalho. Glossário Inglês Autoria: Freitas, Cely Santavicca V. F.; Iunes, Samira Abirad Editora: EPU ISBN: 9788521632382 Ano: 2017 Sinopse: Falar… Ler… Escrever… Português – Um Curso para Estrangeiros sofreu grandes modificações a fim de atualizar e completar a obra: novos textos foram criados, alguns exercícios foram
substituídos e mais itens gramaticais foram incluídos. 4 – Livro do Professor. Neste Grupo 1, composto de 4 Unidades de 10 páginas cada, aprendemos o vocabulário usado em cumprimentos, os dias da semana, as horas, os meses do ano, o alfabeto, os números ordinais, as estações do ano, o tempo e sua previsão, as fases da lua, e as formas de
pagamento mais comuns no Brasil. Material usado no curso para iniciantes. Composto de atividades dinâmicas e variadas de leitura escrita, conversação e compreensão auditiva, pautadas em textos atuais e autênticos, os livros da coleção viva! Língua portuguesa para estrangeiros oferecem em interculturalidade e comunicação. Algumas músicas
usadas nas disciplinas: Eu fico assim sem você – Trem das cores – Caetano Veloso É Uma Partida De Futebol – www.youtube.com/watch?v=7Ie4oL17Nwc Coisas do Brasil – Não Vou Me Adaptar – Gostava Tanto de Você – Outras mídias usadas nas disciplinas: É uma partida de futebol O que as famílias ao redor do mundo comem O que está
acontecendo Lugares pelo mundo Culinária Minas Gerais snacks ao redor do mundo 10 fatos sobre o comportamento de jovens brasileiros A história da Chita A morte anunciada de uma cultura local – calçadas de Vila Isabel, Rio de Janeiro NÃO MORRA SEM VIAJAR SOZINHO Encontro equipamentos urbanos – fotos Foz do Iguaçu – exercício de
compreensão de texto Inventário – texto sobre os trocadilhos que dão nome a estabelecimentos comerciais do Rio de Janeiro É hoje o dia Como sobreviver ao primeiro encontro com os sogros Repositório de materiais usados em provas do Celpe – Bras Eu vi o futuro O que as famílias ao redor do mundo comem 1. A coleção é composta por quatro
volumes, sendo : volume consumível para os alunos, volume para o professor e cd de áudio para textos,canções e vídeos, em cada volume, de acordo com o respectivo conteúdo programático. F.; Iunes, Samira Abirad Editora: EPU ISBN: 9788512545714 Ano: 2008 Sinopse: O Novo Avenida Brasil destina-se a principiantes adolescentes e adultos, de
qualquer nacionalidade, que queiram aprender o Português da forma como o idioma é falado no Brasil. Develop Skills – Extensive culture-based sections create authentic and meaningful environments for skill-development in each area: listening, speaking, reading and writing. Conteúdos Diálogos da vida cotidiana, correspondência, fonética,
morfologia e sintaxe da língua portuguesa falada no Brasil. Contém material sob copyright original – não pode ser comercializada sob nenhuma forma. Os diálogos presentes no livro estimulam a comunicação oral de uma forma lúdica, inserindo o aluno no contexto em que se desenvolvem as situações. O conceito-base de desenvolvimento do Nota 10 é
o da aprendizagem progressiva. ´CELPE-BRAS sem segredos´ é um conteúdo digital que traz um vasto material de preparação para o exame, com 16 simulados, avaliações, e ricos recursos que são possíveis graças à interatividade disponibilizada pelo material. É um trabalho em que se busca envolver o estudante em situações objetivas que conduzem
à aprendizagem pela reflexão, valendo-se do raciocínio lógico. O SoundHound está disponível para iOS e Android. We are a non-profit group that run this service to share documents. It aims to teach the Portuguese language in a fast, interesting, and efficient way. 1 – Português para a Nova Geração – Livro do Aluno – Nova Edição Autoria: Ponce,
Harumi De; Burim, Silvia; Florissi, Susanna; Editora: Hub Editorial ISBN: 9788575832486 Ano: 2015 Sinopse: Tudo bem ? Tudo Bem? Além disso, as propostas de continuação livre de frases e textos incentivam a criatividade e a produção escrita em Português. Glossário Alemão Autoria: Leite, Marina Ribeiro Editora: EPU ISBN: 9788512545509 Ano:
2010 Novo Avenida Brasil 2. Vocabulary, grammar, and listening exercises and activities are integrated into the book. 8. O livro tem como objetivo levar o aluno pré-avançado a um alto nível de proficiência linguística, dando-lhe, ao mesmo tempo, visão ampla da cultura brasileira, através de textos que enfocam paisagens e usos e costumes regionais.
O usuário tem acesso a legendas interativas, transcrições para download, flashcards multimídia e muito mais. O aplicativo disponibiliza um fórum inglês-português, auxilia na conjugação de verbos e, muitas vezes, fornece links úteis para pesquisas de imagem no Google. Português para a nova geração; * Prioriza a comunicação no processo de
aprendizagem de Português como Língua estrangeira. O aplicativo é indicado para quem quer melhorar ou testar seu conhecimento da língua portuguesa. Oi, Brasil! – Livro Curso com Mp3-Cd Curso de Português para estrangeiros. O conteúdo completo pode ser acessado por meio da assinatura premium. Bem-vindo! – livro do professor Autoria:
Ponce, Harumi De; Burim, Silvia; Florissi, Susanna ISBN: 9788575831410 Ano: 2009 Sinopse: Parte integrante de Bem Vindo! A Língua Portuguesa no Mundo da Comunicação, campeão de vendas e referência no mercado em ensino de Português como Língua Estrangeira, o Livro do Professor é prático e eficaz! Elaborado para ajudar o professor na
preparação de aulas, apresenta dicas e sugestões de atividades alternativas voltadas à conversação. Assim, a primeira parte de cada um dos três livros deve ser trabalhada em aula. O Busuu está disponível para iOS e Android. Viva – Língua Portuguesa Para Estrangeiros – Vol. – glossários bilíngues com o vocabulário do livro-texto e informações
culturais quando necessárias para a compreensão e utilização de certas palavras – manual do professor, que além de apresentar de forma didática o Novo Avenida Brasil, oferece orientações para o trabalho com o livro. O Bem-vindo! Grupo 3 – A sociedade e sua organização é inteiramente digital e pode ser adquirido pela plataforma edoAutor. As
partes transcritas do áudio são, também, facilmente reconhecidas. Para ajudar a enfrentar essas dificuldades, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) lançou a apostila “Pode Entrar: Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados”. Ao terminar o livro os alunos podem emitir um Certificado de conclusão. O Novo Avenida Brasil destina-se a
estrangeiros de qualquer nacionalidade, adolescentes e adultos, que queiram aprender português para poderem comunicar-se com os brasileiros e participar de sua vida cotidiana. Brasil na Tela – Materiais didáticos produzidos por professores em formação na Universidade Federal de Juiz de Fora. O Bem-vindo! Grupo 4 – O trabalho e suas
características é inteiramente digital e pode ser adquirido pela plataforma edoAutor. ‘Muito Prazer’ se destina àqueles que querem aprender o português do Brasil como língua estrangeira. 2. We need your help to maintenance and improve this website. Português Para Estrangeiros – 29ª Ed. – Livro digital Autoria: Marchant, Mercedes Editora: AGE
(edição digital) Código de barras: 9999038244900 Ano: 2012 Sinopse: Português PARA ESTRANGEIROS é uma obra com a finalidade de proporcionar a ESTRANGEIROS, de qualquer nacionalidade, a oportunidade de aprender Português, como se fala no Brasil, de maneira simples e clara. Autoria: Sommer, Nair Nagamine; Weidmann, Odete
Nagamine Editora: Hueber ISBN: 9783195054201 Ano: 2015 Sinopse: De linguagem cotidiana, aborda a diversidade cultural brasileira. Cada unidade está dividida em cinco seções. Falar…Ler…Escrever…Português – Um Curso Para Estrangeiros Autoria: Lima, Emma Eberlein O. 6. Learn Brazilian Portuguese O aplicativo desenvolvido pela
WordPower disponibiliza 100 das palavras mais usadas no Brasil e funciona como um miniguia de viagem com insights culturais. SoundHound Este é um dos melhores aplicativos para encontrar músicas brasileiras e instantaneamente obter as letras na tela. Acordo Ortográfico App bastante útil para os brasileiros, o Acordo Ortográfico também é de
grande ajuda para os estrangeiros que querem melhorar a ortografia. O Bem-vindo! Grupo 2 – O Brasil e sua língua é inteiramente digital e pode ser adquirido pela plataforma edoAutor. As noções gramaticais, abordadas sempre de maneira clara e concisa, são aplicadas e incorporadas pelo aluno através de grande número de atividades e exercícios
de seu interesse. Idioma: Português e Inglês. Destinado a um público adulto, a profi ssionais de todas as áreas que necessitem de um aprendizado seguro e relativamente rápido, ele também se aplica a um público jovem por sua estrutura clara e maleável. Português Via Brasil – Um Curso Avançado Para Estrangeiros – Nova Ortografia Autoria: Lima,
Emma Eberlein O F Editora: EPU ISBN: 8512543809 Ano: 2010 Sinopse: O método ‘Portugues Via Brasil – Um Curso Avançado para Estrangeiros’, nesta sua nova versão totalmente revista e ampliada, destina-se a estudantes de Português de nível pré-avançado. Please help us to share our service with your friends. Build Vocabulary – Tight integration
of vocabulary and grammar presentation and exercises reinforce the focus on usage and real-life situations. Aproveite para compartilhar esse post nas redes sociais e ajudar seus amigos estrangeiros a aprenderem português de maneira fácil e eficiente! Por: Marta Maria de Sousa Com a finalidade de auxiliar a pesquisa a respeito dos materiais
didáticos utilizados no ensino-aprendizagem de Português como Língua Segunda e Língua Estrangeira, esta seção apresenta diversos desses materiais, sendo importante, no entanto, destacar que devido ao crescimento desse segmento nos últimos anos, a busca realizada para a elaboração deste catálogo pode não abarcar os materiais didáticos em
sua totalidade. * sugere, a cada unidade, um site para pesquisa, informação ou diversão; * Integra atividades de conversação, compreensão oral, escrita e leitura, no contexto do dia-a-dia do jovem Brasileiro. Para tanto, além do ensino da língua portuguesa em si, há uma grande preocupação em expor de forma divertida a cultura e os valores
brasileiros. Agora você pode estudar e aprender a língua portuguesa numa abordagem comunicativa, funcional e prazerosa. PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS I versão 2015 – material usado no curso para iniciantes. Falar…Ler…Escrever…Português – Um Curso Para Estrangeiros. Esses três livros, em sua primeira parte, apresentam e
desenvolvem temas comunicativos por meio de diálogos, exercícios, textos para audição ou leitura, e atividades para ampliação de vocabulário. O aluno vai passo a passo sendo conduzido pelas regras de uso da nova língua, acumulando conhecimento de forma gradual, dinâmica e sempre contextualizada. Diálogo Brasil – Curso Intensivo de Português
para Estrangeiros – Livro Texto com CD-ROM Autoria: Lima, Emma Eberlein O. O método utilizado é essencialmente comunicativo, mas, em determinado passo da lição, as aquisições gramaticais são organizadas e explicitadas. Para acessar os materiais editados até 2007, clique aqui. Bem-Vindo! – Grupo 1 | Eu e Você Formato digital Autoria: Ponce,
Harumi De; Burim, Silvia; Florissi, Susanna Editora: SBS ISBN: 9788575832189 Sinopse: Jovens e adultos aprendem, com ‘Bem-Vindo!’, o português falado no Brasil pela prática de exercícios de conversação, compreensão oral, escrita e leitura, de maneira dinâmica e extremamente prática. Ao final, o manual inclui um apêndice gramatical e um
apêndice lexical bilingues (português/inglês), além de exercícios complementares e das transcrições e soluções de todos os exercícios. Basta pressionar um botão para reconhecer qualquer música que esteja tocando e, em seguida, executar uma pesquisa para as letras. Criatividade e Expressão – Exercícios de Português Para Estrangeiros Autoria:
Ribeiro, Tatiana Editora: Disal ISBN: 9788578441784 Ano: 2015 Sinopse: Especialmente elaborado para cursos de Português para estrangeiros em qualquer país do mundo, Criatividade e Expressão – Exercícios de Português para Estrangeiros surge como material de apoio no desenvolvimento e aplicação dos conceitos linguísticos adquiridos em sala
de aula, do ponto de vista lexical, sintático e fonológico. Os exercícios incluem gravação de voz, reorganização de palavras para formar frases, tradução e perguntas de múltipla escolha, entre outros. F.; Iunes, Samira Abirad Editora: EPU ISBN: 9788512543222 Ano: 2008 Sinopse: Através de método estrutural-comunicativo, este livro, Falar… Ler…
Escrever… Português, leva o aluno totalmente principiante a entender, falar, ler e escrever português com fluência e segurança, em nível de linguagem coloquial correta. Na secção Descobrindo, são introduzidas situações de comunicação em contextos relacionados com o tema. A seção Dica do Dia encerra a unidade com informações sobre o Brasil e
a cultura brasileira. Para baixar, clique nos links. Livro Texto com Exercícios e cd de áudio Autoria: Lima, Emma Eberlein O. Para facilitar a utilização do método, resolvemos, além disso, integrar o antigo Livro de Exercícios ao livro-texto. 9. 1 Autoria: Romanichen, Claudio Editora: Positivo / Didáticos ISBN: 9788538545248 Ano: 2010 Sinopse: Os
livros da coleção viva ! lingua portuguesa pra estrangeiros destinam-se aos estudantes, interessados em aprender o idioma português como mais uma língua moderna. Agora é possível acessar o material suplementar do seu livro também no Ambiente Virtual de Aprendizagem (GEN-IO) do Grupo GEN. apostila PLE 1 2019– Material em versão nova,
usado na disciplina Português para estrangeiros 1, na UFJF, na turma 2019 – 1. Em Vamos lá?, apresenta-se o tema da lição por meio de atividades lúdicas. Colloquial Portuguese of Brazil 2 is designed to help those involved in self-study; structured to give you the opportunity to listen to and read lots of modern, everyday Brazilian Portuguese, it has
also been developed to work systematically on reinforcing and extending your grasp of Brazilian Portuguese grammar and vocabulary. Nota 10 – Português do Brasil – nível elementar A1/A2 Autoria: Dias, Ana Cristina ; Frota, Silvia Editora: Lidel ISBN: 9789897520594 Ano: 2015 Sinopse: ‘Nota 10’ é um manual de português do Brasil como língua
estrangeira para o nível elementar que visa auxiliar e facilitar o processo de aprendizagem de estudantes que iniciam seu estudo da língua portuguesa. De linguagem cotidiana, aborda a diversidade cultural brasileira. 3 Autoria: Romanichen, Claudio Editora: Positivo / Didáticos ISBN: 9788538545286 Ano: 2010 Sinopse: Os livros da coleção Viva!
Língua portuguesa pra estrangeiros destinam-se aos estudantes, interessados em aprender o idioma português como mais uma língua moderna. É destinado a adultos e a adolescentes a partir dos 13 anos de idade aproximadamente, de qualquer nacionalidade. Só é preciso cuidado com as imagens usadas pelo app para ilustrar o vocabulário. Em 32
lições, são apresentadas passo a passo diversas situações de conversação com exemplos da vida real. Material usado no curso para alunos de nível intermediário. Neste Grupo estudam-se as frases afirmativa, negativa e interrogativa, os artigos, os substantivos, os adjetivos, as conjunções, os possessivos, as preposições, a separação silábica, e um
pouco de pontuação. Já o conto ‘A Carteira’, de Machado de Assis, é o primeiro de uma série da HUB Editorial que apresenta diversos contos adaptados para o ensino de Português, classificados por níveis que seguem as diretrizes do Marco Comum Europeu para as Línguas, apresentando, de maneira leve e atrativa, um importante autor brasileiro,
com algumas de suas principais características literárias. Contém material sob copyright original – não pode ser comercializado sob nenhuma forma. Viva! Língua portuguesa para estrangeiros. Sinopse: Este livro foi elaborado principalmente como material de apoio didático para crianças e jovens estrangeiros, e brasileiros ausentes do Brasil por
longo período, que pretendem viver no Brasil e estudar em escolas brasileiras. de Editora: EPU ISBN: 8512545909 Ano: 2010 Novo Avenida Brasil 2. Ele ajudará os estrangeiros em uma conversa sobre temas do dia a dia brasileiro, na tradução de letras de músicas e até mesmo na elaboração de frases mais complexas. Os componentes estão
elencados por ordem alfabética, e se referem às edições lançadas a partir de 2008. O acesso ao material é feito por senhas que têm duração de 6 meses a partir do primeiro uso. Viva – Língua Portuguesa Para Estrangeiros – Vol. Manual de Redação O aplicativo é bastante usado por pré-vestibulandos no Brasil e pode ser uma ferramenta importante
para estrangeiros com nível mais avançado de aprendizado. Para colocar nosso material mais próximo das diretrizes do Quadro Europeu Comum de Referência (Common European Framework of Reference for Languages), decidimos reparti-lo em 3 níveis, correspondentes a A1 (Volume 1), A2 (Volume 2) e B1+ (Volume 3). Português para estrangeiros
I. Aqui são enfocados os tempos verbais do Modo Indicativo em suas formas regulares e em algumas irregulares. Novo Avenida Brasil 1. Na seção 1, 2, 3? Manual do Professor Autoria: Lima, Emma Eberlein O. A versão gratuita oferece acesso básico a cada um desses recursos. Nota 10 também inclui uma unidade sobre o português europeu com o
objetivo de sensibilizar o estudante para algumas diferenças lexicais, gramaticais e fonológicas entre as duas variantes. Busuu O Busuu tem uma interface alegre e foca 150 tópicos importantes que são intrínsecos ao português básico. Ponto de Encontro: Portuguese as a World Language Autoria: Jouët-Pastrè, Clèmence; Klobucka, Anna; Sobral,
Patrícia Isabel; Moreira, Maria Luci de Biaji Editora: Pearson ISBN: 9780205782765 Ano: 2012 Sinopse: Contemporary Portuguese Language – The Way You Want To Teach It Ponto de Encontro is the first Portuguese language textbook that allows the instructor to choose to teach either Brazilian or European Portuguese. Composto de atividades
dinâmicas e variadas de leitura escrita, conversação e compreensão auditiva, pautadas em textos atuais e autênticos, os livros da coleção viva ! Língua portuguesa para estrangeiros oferecem em interculturalidade e comunicação. agora você pode estudar e aprender a língua portuguesa numa abordagem comunicativa, funcional e prazerosa. Quiz de
Português Aplicativo de perguntas e respostas que abrangem as divisões da gramática e as regras gerais de construção textual. Autoria: Fernandes, Gláucia Roberta Rocha; Ferreira, Telma de Lurdes São Bento; Ramos, Vera Lúcia Editora: Disal ISBN: 9790101010206 Ano: 2012 Sinopse: Pack composto pelos livros ‘Muito Prazer’ e ‘Muito Prazer –
Caderno de Exercícios’. Tudo bem ? Cada volume é dividido em 2 partes (Livro-Texto e Exercícios). Este método, completo em si até o nível intermediário, permite ao aluno continuar seu aprendizado em nível avançado. Traz também sugestões de perguntas para discussão dos textos propostos. Disponível para iOS e Android. Viva – Língua Portuguesa
para Estrangeiros – Vol. As sessões são curtas, para proporcionar o aprendizado entre uma tarefa e outra do dia a dia. If you’re planning a visit to Brazil, need to brush up your Brazilian Portuguese for work, or are simply doing a course, Colloquial Portuguese of Brazil 2 is the ideal way to refresh your knowledge of the language and to extend your
skills. Machado de Assis até hoje é considerado o maior nome da literatura brasileira. Brasileirinho – Português para Crianças e Pré-Adolescentes Autoria: Gonçalves, Claudenir Editora: EPU ISBN: 9788521632559 Ano: 2017 Material suplementar: também disponível em e-book. O app também disponibiliza informações básicas em inglês sobre os
artistas mais conhecidos. Neste Grupo 2, composto de 4 Unidades de 10 páginas cada, aprendemos o vocabulário típico usado quando um estrangeiro fala sobre suas expectativas ao vir para o Brasil, seus sonhos e desejos, a chegada ao País e damos dados sobre o Brasil e o nosso idioma. Expressões populares, temas de gramática e exercícios de
pronúncia. Seu nivelamento atinge o nível B1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR). Difícil: 30 questões para aprofundar o conhecimento sobre os temas das outras fases, além de normas de pontuação, semântica, estilística e sintaxes de concordância e regência. Teaching & Learning Experience Balanced, Communicative
Approach – Students learn to communicate effectively in spoken and written Portuguese through a variety of guided and open ended activities. Ponto integrates cultural information and promotes exchange at every stage of instruction. Autoria: Romanichen, Claudio Editora: Positivo / Didáticos ISBN: 978-8538545316 Ano: 2011 Sinopse: Os livros da
coleção Viva! Língua portuguesa pra estrangeiros destinam-se aos estudantes, interessados em aprender o idioma português como mais uma língua moderna. Cobrimos aspectos de regência nominal, os numerais multiplicativos, a regência verbal, o uso do dicionário, e fazemos uma revisão geral da gramática estudada nos 5 Grupos que compõem o
método. Bem-Vindo! – Grupo 3 | A Sociedade e sua Organização Formato digital Autoria: Ponce, Harumi De; Burim, Silvia; Florissi, Susanna Editora: SBS ISBN: 9788575832202 Sinopse: Jovens e adultos aprendem, com ‘Bem-Vindo!’, o português falado no Brasil pela prática de exercícios de conversação, compreensão oral, escrita e leitura, de
maneira dinâmica e extremamente prática. Pode ser usado em grupos ou em aulas individuais. A coleção é composta por quatro volumes, sendo: volume consumível para os alunos, volume para o professor e CD de áudio para textos, canções e vídeos, em cada volume, de acordo com o respectivo conteúdo programático. O Manual do Professor além de
apresentar de forma didática o Novo Avenida Brasil, oferece orientações para o trabalho com o livro. PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS II 2017 textos – material usado em turmas de alunos de nível intermediário. Elaborada pelo Cursinho Popular Mafalda, com o apoio da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, este material já está disponível para ser
baixada gratuitamente no endereço www.acnur.org/t3/portugues/recursos/publicacoes/ Além de propiciar o ensino da língua portuguesa dentro das dimensões de direitos humanos, em cada capítulo a apostila traz informações sobre preenchimento de formulários, emissão de documentos e contatos para denúncias de violência contra as mulheres, por
exemplo, além de contar com um glossário com tradução para quatro idiomas (inglês, francês, árabe e espanhol). O material pode ser utilizado em computadores e lousas interativas e possui uma seção que possibilita acompanhar o desempenho do aluno em cada Unidade. E então, gostou da nossa seleção com 11 aplicativos para aprender português?

O Caderno de Exercícios contém respostas no final do livro. Está dividido em 3 níveis de dificuldade: Fácil: 10 questões referentes à fonética, ortografia e morfologia; Médio: 20 questões com maior nível de complexidade que abrangem, além dos temas acima, a sintaxe oracional. The Second Edition of this best-selling text is completely updated to
reflect the 1990 Acordo Ortográfico (spelling reform), ensuring students learn how to accurately read and write in Portuguese today. A fonética é também, cuidadosamente tratada nos três livros. Com essa mesma intenção, também as atividades e os exercícios relativos a esses itens sofreram modificações. Em cada uma de suas dez unidades,
trabalham-se os vários níveis de linguagem, desde o bem coloquial até o formal, com textos das mais diversas fontes e formas de redação, inclusive textos literários de autores consagrados. Está disponível para iOS. Este material foi desenvolvido para ser utilizado com alunos desde o nível iniciante até o pós-intermediário. Campeão de vendas e
referência quando se fala em ensino de Português como Língua Estrangeira, ‘Bem-Vindo! A Língua Portuguesa no Mundo da Comunicação’ é um curso completo voltado a jovens e adultos de todos os níveis, do básico ao avançado. 4. Ação!, é preciso resolver tarefas individualmente, em pares ou em grupo, recorrendo ao conteúdo já aprendido: falar
sobre a família e amigos; simular um jantar em um restaurante; explicar o que sente ao médico; definir um itinerário para uma viagem no Brasil; ir às compras; fazer apresentações. Bom Dia, Brasil features new illustrations, dialogues, pair activities, and research projects. Bem-Vindo! – Grupo 2 | O Brasil e sua Língua Formato digital Autoria: Ponce,
Harumi De; Burim, Silvia; Florissi, Susanna Editora: SBS ISBN: 9788575832196 Sinopse: Jovens e adultos aprendem, com ‘Bem-Vindo!’, o português falado no Brasil pela prática de exercícios de conversação, compreensão oral, escrita e leitura, de maneira dinâmica e extremamente prática. Português para a nova geração; é composta por; Livro do
aluno Exercícios extras (online) Dicas para o professor (online) Transcrição do material por Áudio (online) Áudio CDs Viva – Língua Portuguesa Para Estrangeiros – Vol. Ele também oferece tradução falada e pode traduzir os textos em fotos tiradas com o smartphone. O aplicativo está disponível para Android. A progressão é ativa, porque obedece, não
só ao nível de dificuldade, mas também à urgência do problema gramatical. O FluentU faz uso de vídeos de música, vlogs, programas de TV, notícias, entre outros, transformando as lições em aprendizagens personalizadas. Oi, Brasil! – Livro de Exercícios com Mp3-Cd Autoria: Sommer, Nair Nagamine; Weidmann, Odete Nagamine Editora: Hueber
ISBN: 9783195154208 Ano: 2015 Sinopse: Curso de Português para estrangeiros. Pode Entrar: Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados Autoria: Oliveira, Jacqueline Feitosa de; Marra, Juliana de Almeida Reis; Fasson, Karina; Santos, Nayara Moreira; Pereira, Renata Cristina; Oliveira, Talita Amaro de Editora: on line – disponível em
www.acnur.org/t3/portugues/recursos/publicacoes/ Ano: 2015 Sinopse: Com o crescente fluxo de solicitantes de refúgio com destino ao Brasil – de acordo com o CONARE, há aproximadamente 8.530 estrangeiros reconhecidos como refugiados e cerca de 13 mil solicitações que aguardam um parecer -, um dos principais desafios para a integração é o
devido aprendizado da língua portuguesa. Este Manual do Professor faz parte do material composto por: três volumes, que cobrem todo o conteúdo básico (estágios inicial e intermediário), levando ao final do nível intermediário o aluno totalmente principiante. O Bem-vindo! Grupo 1 – Eu e Você é inteiramente digital e pode ser adquirido pela
plataforma edoAutor. Estação Brasil: Português para Estrangeiros Autoria: Bizon, Ana Cecília Cossi; Patrocínio, Elizabeth Fontão do Editora: Átomo ISBN: 978-85-7670-241-2 Ano: 2017 Sinopse: Escrito por professoras-pesquisadoras com sólida trajetória em Português como Língua Adicional, Estação Brasil, publicado pela primeira vez em 2005, é um
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