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As aulas de espanhol para iniciantes são incrivelmente detalhadas e você, como estudante, poderá desfrutar a qualquer momento do curso, online ou pessoalmente. Aqui você tem professores nativos, que vão ajudá-lo durante o processo educacional. Em Berlitz você é a principal preocupação, e todo o seu
aprendizado é feito de forma natural, para que você tenha uma evolução linear dentro da linguagem. Na Berlitz você conta com aulas a distância, mantendo a qualidade do ensino como se estivesse em uma aula de sala de aula. Tudo isso para ajudá-lo a conquistar os sonhos de língua espanhola fluente, e abrir as
mais diversas portas para sua vida futura, sejam vagas ou outra. Aqui você aprenderá a falar espanhol de forma fluida e calma, alcançando sua fluência total no final do curso à medida que você usa o método usado por nós. O objetivo é definido por você, e nós o guiamos a ganhá-lo da maneira mais interessante
possível. Nível 1 e 2 - Básico Nos primeiros níveis você aprende a se expressar. Aqui está o objetivo principal de você entender a língua. Antes de aprender a escrever ou entender a gramática como um todo, ensinamos como se comunicar para que o processo seja o mais natural possível. Tempo estimado de
conclusão Do curso varia o tempo estimado de conclusão da modalidade para modalidade e do nível em que você está localizado atualmente. Dependendo da sua escolha, você pode saber quando o curso terminará. Imersão com a prática através de situações reais Aqui você entra de cabeça na língua e cultura do
seu país de origem, na prática lidando com as mais diversas situações, que te ensinam muito mais do que uma palestra. Lições individuais à la carte Você escolhe ter aulas individuais sempre que quiser, sem a obrigação de introduzir qualquer um dos módulos do curso que oferecemos para você aprender a falar
espanhol. Oportunidade de estudar em uma unidade de Berlitz em outro país Você está estudando aqui, mas você escolhe estudar em outra unidade de Berlitz, que é no país onde você vai viver no futuro. Claro! Você escolhe a forma que melhor combina com sua rotina para estudar. As aulas são destacadas com
base no que você precisa e com o tempo que você tem disponível. Com a opção combinada você aproveita ambas as opções sem perder flexibilidade. Sim, Berlitz oferece uma grande variedade de aulas de conversação, para os mais diversos níveis de habilidade dentro do espanhol. Até o nosso foco principal é a fala,
a primeira habilidade a ser desenvolvida enquanto aprende novas línguas. O número pode variar dependendo da modalidade escolhida e do tipo de classe. Se você escolhe aulas individuais, duplas ou em grupo, que geralmente são reduzidas, depende da sua preferência. Então, se você quiser estudar com seus
amigos, junte-se e forme uma classe para que o tornar-se ainda mais divertido. Você faz um teste de habilidade antes de se matricular em Berlitz, então você se encaixa entre os níveis de educação que estão disponíveis. Mas se você nunca teve contato com o idioma antes, você pode começar direto da base. Sim. Se
você não tem um centro por perto, você sempre opta por fazer aulas a distância através de aulas online, telefônicas ou skype, que mantêm toda a qualidade da educação presencial e ainda são muito mais flexíveis. Aprender uma nova língua deve ser um prazer, não apenas momentos de gramática e vocabulário. O
Wizard tem infraestrutura, equipe de serviços e professores dispostos a recebê-lo durante sua viagem, ou para aprender espanhol ou qualquer outro idioma. Além do espanhol, há 7 idiomas que você aprende em Wizard pelas escolas Pearson. Chegou a hora de você se tornar bilíngue, ou mesmo poliglota e falar várias
línguas. É por isso que a Wizard é a maior rede mundial de aprendizagem de idiomas* e faz parte da Pearson, líder mundial em educação. Venha conhecer o Mago do DNA da Pearson, tem uma equipe esperando por você em uma das mais de 1.200 escolas em todo o Brasil. Há sempre um mago ao seu redor. O
segundo e-book de EspanholGratis.NET já está disponível para download para todas as pessoas que ocupam o cargo de secretária ou oferecem assistência ao público. Baixe aqui. Últimas notícias do site. Nosso diretório de TV on line em países espanhóis e latino-americanos já foi atualizado, agora que você continua
a praticar o idioma através deste meio. vá agora. Janeiro de 2020 Atividades, vocabulário e gramática explicaram Olá, muito bem-vindos e muito bem-vindos! Neste site você encontrará muitos artigos e materiais voltados para otimizar seu processo de aprendizagem. São publicações constantes voltadas para iniciantes
e também em nível avançado. Os sujeitos, em sua maioria, trazem um post explicativo e outro único exercício para a prática. Pronto para ir? ☛ exerce preposições ☛ exercita números ☛ exercícios verbos sejam e exercícios ☛ Exercícios Haber x Tener ☛ Exercício EL e LO ☛ exercícios demonstrativos ☛ exercícios
pronomes interrogativos ☛ &lt;2&gt; &lt;0&gt; exercita plural ☛ exercita pronomes pessoais ☛ exercícios e adjetivos possessivos ☛ exercícios diminutivos ☛ retomar exercícios ☛ exercícios verbos Go, Venir, Llevar e Traer ☛ exercícios não. Nunca Jamás Jamáss , Topoco ☛ Exercita Objetos vocabulários da sala ☛
exercícios de alimentação e cozimento intermediário ☛ exercício imperfeito e indeterminado ☛ exercícios de vocabulário culinário ☛ exercícios de superioridade, inferioridade ou igualdade ☛ exercícios verbo com preposição - Basic II ☛ Exercícios Adjetivos Fundamentos ☛ Falsos Exercícios Cognatos A B C ☛ Falsos
Exercícios Cognatos letras D E F e G ☛ Exercícios Tempo e Clima ☛ Exercícios Idiiotic Expressões ☛ Exercício Voo Exercícios de ☛ de Hotéis e Restaurantes Indefinido ☛ Adverb Exercícios de Negação ☛ Exercício de vocabulário turismo Barcelona Espanhol ou Castela Curiosidade? Na verdade, é a mesma coisa.
A língua de Castilla, la Vieja, castiliano, existe antes do termo espanhol, e espanha como nação. Castilha era a região mais importante da Península Ibérica, antes da Espanha se unir como país. Quando isso aconteceu, Castilha impôs sua língua ao novo país e ficou conhecido como língua espanhola. Então, vamos lá,
a língua é castiliano, ou espanhol, tanto faz. Depois do chinês, o espanhol é a língua mais comumente falada como língua nativa, é falada como uma língua oficial por cerca de 420 milhões de pessoas e por muitos milhões de pessoas como uma segunda língua. O inglês segue você, mas também é falado por muitas
pessoas como uma segunda língua. O espanhol é, sem dúvida, uma das línguas mais faladas do mundo. Mas por que aprender espanhol? Podemos citar muitas razões, racionais e emocionais, e vamos a algumas delas: É uma diferença importante para um brasileiro: falar inglês já é conhecido como indispensável, e
o comando da língua espanhola pode separá-lo do pacote na busca por uma grande posição de trabalho. Quem conhece três línguas ou mais é considerado um poliglota, e por definição, uma pessoa com qualidades intelectuais superiores à mídia. É a segunda língua mais falada do mundo como língua materna, atrás
apenas do chinês. Mais de 20 países falam espanhol como língua oficial. É a língua oficial da União Europeia, do Mercosul, da UNESCO e de outras importantes organizações internacionais. Nos próximos anos, mais de 500 milhões de pessoas falarão espanhol no mundo. É a língua falada em 7 países que fazem
fronteira com o Brasil: Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. Muitas das obras de literatura mais emblemáticas do mundo são escritas em espanhol, e todas as obras importantes escritas em qualquer língua, seja na literatura, história ou ciência, foram escritas ou traduzidas para o
espanhol. Muitos escritores de língua espanhola ganharam prêmios internacionais de literatura e vários prêmios nobéis, como a chilena Gabriela Mistral, o colombiano Gabriel Garcia Márquez, o espanhol Juan Ramón Jiménez, o peruano Mario Vargas Llosa. Quem fala espanhol pode ler em sua língua original
maravilhas como: Dom Quijote de la Mancha, Cien años de soledad, Veinte poemas de amor y uma canción desesperada. ➐ Muitos negócios são fechados internacionalmente em espanhol. ➑ mais de 1000 palavras em espanhol são oficialmente registradas em outros idiomas, como francês, inglês e até japonês. ➒
Mais de 200 canais de TV e 15.000 jornais e revistas são espanhóis em espanhol. ➓ Se você fala português e aprende espanhol, você pode se comunicar com mais de 10% de todas as pessoas no mundo. Como aprender espanhol mais rápido, dicas - Faça amizade com pessoas que falam espanhol. Nunca foi assim.
foram fazer amigos que falam outras línguas. The The são para ele. Então, se você quer aprender espanhol, procure pessoas legais para falar com eles em cervantes. Talvez haja até um flerte promissor chegando? Já pensou em ir à Argentina ou à Espanha com um amigo para ajudar com a língua? • - Faça uma
troca! Pratique duro, e nada como um intercâmbio em um país de língua espanhola para melhorar suas habilidades em espanhol. Você não pode obter a troca? Faça sua própria viagem, sozinho ou acompanhado por alguém que também queira praticar espanhol. • - Fazer diálogos mentais. Imagine estar nas Ilhas
Baleares na Espanha, com amigos em espanhol. Recriar e recriar as caixas de diálogo, seja em negrito. Você não quer ir para a Espanha? Que tal Punta del Este, Acapulco, Machu Pichu. Vá para onde a imaginação te leva, mas em espanhol, é claro! - Ler, ouvir, falar. Leia tudo o que você faz em espanhol, livros,
quadrinhos, revistas, blogs, o que você mais gosta, o que vale é a prática. Ouça música em espanhol, procure tradução, decore e cante! É uma das maneiras mais eficazes de aprender uma língua, e a música vai te fazer bem, por isso vai associar um sentimento agradável com o ato de praticar espanhol. 1- Treine on-
line. Há muitos lugares legais, como este, para praticar e aprender. Faça todos os exercícios que faz, e depois de alguns dias, faça o mesmo exercício novamente. Você ficará feliz em ver o que já sabe, e também para fortalecer seu conhecimento. Há uma teoria de que precisamos repetir um novo conhecimento várias
vezes, em tempos escalonados, para estabelecer na memória. - Faça uma lista de cerca de 200 palavras básicas de vocabulário, e um cartão flash para cada um. Faça a lista dessas palavras que você sempre vai usar, e vemos que em todos os filmes: adiós, hola, qué, cuándo, cómo, por que, para que, si, não, donde,
hoy, ayer, mañana, nunca, tren, ómnibus, café, comida, água, por favor, gracias, tiempo, hombre, mujer, niño, auto, etc... Crie um mapa para cada palavra e escreva em letras grandes na frente. Atrás do mapa tipo 3 ou 4 frases curtas com essa palavra. Quando você pegar as cartas leia a palavra e também as frases,
em voz alta. Por exemplo: Cartón: água – De volta: Un vaso de água, por favor, El água está helada, Voy a calentar água para el café. Isso ajudará a aumentar seu vocabulário e lembrar muitas palavras. ➐- Não tenha vergonha! Ninguém aprende uma nova língua sem cometer erros. Sorria quando cometer um erro,
divirta-se. Finja que é uma criança, que não tem medo de dizer a palavra errada, e assim você aprende. Pratique todas as chances que você tem, sem medo de cometer erros, e se a pessoa que está com você falar espanhol, peça para corrigi-lo. ➑ – Tome seu tempo em espanhol. Você vai gastar tempo aprendendo,
então planeje um dia-a-dia, semanal ou como quiser, e estabeleça uma rotina. Compre um caderno para suas anotações, e mantenha-o sempre à mão. Se você tem uma palavra interessante frase aprende, em seguida, anote.. Lembre-se que você em você e em seu futuro e em sua felicidade. ➒ - Faça uma lista de
amigos falsos e sempre releia! Nos exercícios do blog temos alguns com amigos falsos, que são as palavras que parecem ser as mesmas ou são muito semelhantes em português e em espanhol, mas o significado é totalmente diferente. Exemplo: nu em espanhol é uma pessoa careca! Faça sua lista em seu caderno
ou em uma folha, e sempre releia, pois você vai precisar. ➓ - Faça uma lista de expressões e práticas sempre que possível. Nem tudo na vida é até a letra. Nem mesmo em espanhol. Muitas frases são usadas com um significado diferente de suas palavras. Exemplo: y todo em espanhol não significa, você já pensou
sobre a confusão que você dá se você entende a carta? No blog tem diferentes aulas sobre expressões. Pratique-os! Esperamos que você seja fluente nesta bela língua e que nossos exercícios de espanhol sejam de grande ajuda para todos os alunos terem sucesso. Se o seu nível é iniciante ou intermediário, temos
itens e materiais muito valiosos para você! Não se esqueça de compartilhar! Compartilhar!
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