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Espanhol? Não importa se é a sua primeira vez estudando
Espanhol ou se você já possui conhecimentos básicos
Espanhol e deseja apenas melhorar a sua pronúncia e
ampliar o seu vocabulário, o Curso de IDIOMAS SPEAKIT fará
com que falar e entender Espanhol seja muito mais fácil do
que você poderia imaginar!
Cada curso de ensino de idiomas SPEAKIT inclui 20 vídeos
(totalizando cerca de 2 horas e meia), com cada vídeo
abordando uma situação diferente do dia a dia, desde
conhecer pessoas, falar ao telefone, até fazer compras – e até
mesmo fazer negócios! No geral, você aprenderá um
vocabulário com total de 600 palavras essenciais e frases
úteis.
Ao fazer o curso, você ouvirá o idioma, lerá as legendas e
repetirá cada palavra ou sentença que ouvir – não apenas uma vez, mas duas! Isso lhe dará a chance
de ler... Absorver... E falar! E, ei, se não funcionar para você na primeira vez, vai funcionar na
segunda ou talvez na terceira vez. Pratique quantas vezes quiser, quando sentir vontade! A coisa
mais importante a ser lembrada é que você não deve ter medo de falar. Ok, os outros saberão que
não é a sua língua nativa. E daí? O idioma aproxima as pessoas e as pessoas sempre apreciam
quando se tenta falar o idioma delas, mesmo que você cometa alguns erros...
Cada curso de ensino de idiomas SPEAKIT inclui os seguintes vídeos:
Prefácio e Introdução
1. Coisas Que Você Precisa Saber
2. Começando a Falar
3. Quanto, Quantos?
4. Perguntas Comuns
5. Palavras Importantes
6. Adjetivos
7. Números
8. Cores
9. Dias da Semana
10. Dizendo as Horas
11. Detalhes Pessoais
12. Hotéis
13. Alugar um Carro
14. Amigos e Negócios
15. Um Novo Idioma
16. Conversando ao Telefone
17. Restaurantes e Comidas
18. Táxis
19. Transporte Público
PDF File: Aprenda Espanhol com o SPEAKit.tv

Faça o download ou leia online Aprenda Espanhol com o SPEAKit.tv Prolog Editorial , Pronto para aprender Espanhol? Não importa se
é a sua primeira vez estudando Espanhol ou se você já possui conhecimentos básicos Espanhol e deseja apenas...

20. Fazendo Compras
Pronto para começar a aprender uma nova língua? Vamos lá!
**********
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because aprenda espanhol
com o speakit.tv are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your aprenda espanhol com o speakit.tv so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
aprenda espanhol com o speakit.tv are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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