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Hi, I'm a Dani, it's a pleasure!
I am the creator and also the voice
behind the Brazilianing Podcast.

I hope you're enjoying the episodes.
Very nice to know that it is helping

you to learn and improve your
Portuguese.

Você sabe se virar?

Episode #80

Participate in my Conversation Program:
SpeakingBrazilianWay.com
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A expressão "se virar" significa encontrar uma forma de fazer
algo, apesar de qualquer dificuldade. 

Significa conseguir resolver algo, mesmo sem ter as
ferramentas ou condições necessárias para isso. 

Também pode significar ter que fazer uma coisa sozinho, por
conta própria.

"Se virar" também pode significar improvisar uma solução.

Veja exemplos:
      Vou ter que me virar para arrumar aquele dinheiro.
      Eu não falo português muito bem, mas sei me virar.
      Eu não tinha chave de fenda, mas me virei com uma faca.

     

     Não posso comprar um novo computador, vou me virar com
o que tenho.
      Quando você morar sozinho, precisa se virar com tudo.
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Você sabe se virar?

Isso é uma chave de fenda. Quando não se tem uma
dessas, você pode se virar uma faca, ou seja, improvisar



Programa famoso da TV brasileira:

Onde os candidatos tinham 30 segundos para mostrar seus
talentos e convencer o público.

O que significa: "Se vira, você não é quadrado!"

Essa expressão é usada para incentivar uma pessoa a agir por
conta própria, para solucionar os próprios problemas. 
Afinal, se ela não é quadrada, ela é capaz de se virar sozinha.
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Um pack para você melhorar sua pronúncia,
vocabulário e compreensão do português

do Brasil

O que tem no pack?
- 12 lições completas sobre assuntos que você precisa para usar o
português na vida real

Cada lição contém:
- PDF detalhado (ilustrado, vocabulários explicados, exemplos e
quizzes) 
- Áudio (pronúncia nativa, diálogos e dicas para soar melhor).

Pra quem é?
- Para todos que querem morar, trabalhar ou visitar o Brasil
- Estudantes que queiram aperfeiçoar a pronúncia e ampliar os
vocabulários, e conhecer mais sobre como o país funciona 
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Clique aqui e acesse essa
oferta especial

Brazilian
conversations Pack

http://brazilianing.com/bcp

