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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.

6 formas de usar o verbo ficar
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6 formas de usar o verbo ficar

1 Permanecer - Stay:
Esse fim de semana vou ficar em casa.
Fica comigo mais um pouquinho...

2 Tornar-se (passar de um estado a outro)- Become/ Get:
Ele ficou mais velho esse mês.
Fiquei muito cansada depois da festa.
Depois de trabalhar muito é normal ficar com fome.
Se dormir pouco vou ficar com sono o dia todo.

3 Localização - Be:
Minha casa fica perto de uma avenida famosa.
Onde fica a estação mais próxima?

4 Resultado:
Eu segui a receita à risca, mesmo assim o bolo ficou ruim.
Seu novo cabelo ficou ótimo!
Vou decorar minha casa para o Natal, vai ficar linda!

5 Ser repetitivo, insistir:
Se você ficar falando assim comigo, vou embora.
Não aconselho ficar enviando muitas mensagens...
Os apaixonados ficam pensando um no outro.

6 Ter uma relação amorosa casual:
Eles ficaram na festa ontem.
Você quer ficar comigo?
      Palavra: Ficante



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

