
PODCAST

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.

garota de ipanema
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Participate in my Conversation Program:
SpeakingBrazilianWay.com
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Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça
É ela, menina, que vem e que passa
Num doce balanço a caminho do mar

Moça do corpo dourado, do Sol de Ipanema
O seu balançado é mais que um poema
É a coisa mais linda que eu já vi passar

Ah, por que estou tão sozinho?
Ah, por que tudo é tão triste?
Ah, a beleza que existe
A beleza que não é só minha
Que também passa sozinha

Ah, se ela soubesse que quando ela passa
O mundo inteirinho se enche de graça
E fica mais lindo por causa do amor

Ah, por que estou tão sozinho?
Ah, por que tudo é tão triste?
Ah, a beleza que existe
A beleza que não é só minha
Que também passa sozinha

Ah, se ela soubesse que quando ela passa
O mundo inteirinho se enche de graça
E fica mais lindo por causa do amor
Por causa do amor
Por causa do amor

Tom Jobim e Vinicius de Moraes
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Sobre a palavra graça

Num (em+um)

Mais... que

Hipótese: Se ela soubesse...

graça: sentido de agradecer
        Graças a Deus.

graça: sentido de vergonha
        Fico sem graça quando faço vídeos.

graça: gratuito, algo que não pagamos
        Essa aula é de graça, ou seja, você não paga nada.

graça: fazer provocações, ser irônico, tentar ser engraçado
         Meu pai sempre faz graça nas reuniões de família.

graça: algo gracioso, encantador
         Que coisa mais linda, mais cheia de graça.

       Eu trabalho num restaurante.
       Eu trabalho numa escola (em+uma)

       É a coisa mais linda que eu já vi passar
        Falar em português é mais difícil que ler em português.

        Ah, se ela soubesse que quando ela passa...
        Eu eu soubesse dançar, daria aulas de dança.
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Um pack para você dominar o mais
importante da comunicação real usada

pelos nativos

O que tem no pack?
-6 aulas ao vivo pelo Zoom
- 12 lições completas sobre assuntos que você precisa para usar o
português na vida real

Cada lição contém:
-Uso real do português 100% PRÁTICO e acessível
-Materiais para download 
- 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 gírias, expressões e pronúncias
que só aprendemos quando moramos no país.
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Clique aqui e acesse essa
oferta especial

Brazilian
conversations Pack

http://brazilianing.com/bcp

