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Qual material adotar? 

a) Nível de proficiência 

(iniciante, intermediário ou avançado);

b) Língua mãe ou língua ponte;

c) Idade (criança, adolescente, adulto); 

d) Abordagem cultural e/ou temas de interesse (situação 
de refúgio, negócios).

e) Propósito (revisão gramatical, pronúncia, Celpe-Bras) 

f) Distribuição (se o material é vendido no país onde o 
aluno e o professor estão).



Características dos Materiais

a) Divisão clássica: latinos ou não latinos;

b) Inúmeros materiais produzidos no Brasil; 

c) Inúmeros materiais produzidos no exterior 
de acordo com as necessidades específicas 

como nos países hispanos e nos Estados 
Unidos;

c) Materiais produzidos em Portugal 
(português europeu).



Características dos Materiais

a) Dos materiais produzidos no Brasil 
quase nada é para os orientais;

b) No Brasil há poucos materiais para 
crianças.

c) E poucos materiais para adolescentes.



Nomenclatura



Material para iniciantes

O primeiro material

didático que se tem

notícia no Brasil era

voltado ao ensino do

português aos alemães,

1942.

Material voltado ao ensino de

expressões em português, produzido

pela Universidade do Texas, em 1993,

em fitas K-7.



Material para iniciantes

Curso completo 

de português 

para falantes de  

Inglês no formato 

de discos.



Material para iniciantes

Disponível para download grátis em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imig

rantes_e_trabalho_decente/programas_e_projetos/portas_abertas/index.ph

p?p=259310

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/programas_e_projetos/portas_abertas/index.php?p=259310


Material para iniciantes

Disponível para download grátis em: 

https://pt.scribd.com/document/402825660/Pode-Entrar-U1-pdf

https://pt.scribd.com/document/402825660/Pode-Entrar-U1-pdf


Material para iniciantes

Disponível para download grátis no site da Eduepb, link: 

http://eduepb.uepb.edu.br/download/portugues-como-

lingua-de-acolhimento/

http://eduepb.uepb.edu.br/download/portugues-como-lingua-de-acolhimento/


Material para iniciantes



Material para iniciantes

Disponível para download grátis em: 

https://oportuguesdobrasil.files.wordpress.com/2019/06/apostila-ple-

1-2019.pdf

https://oportuguesdobrasil.files.wordpress.com/2019/06/apostila-ple-1-2019.pdf


Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- E-book;

- Ótimo para aula online e

presencial;

- Muitos textos;

- Áudios;

- Vocabulário

- Exercícios.

Disponível em: https://aulasonlinedesucesso.com/ebook-vocabulario/

https://aulasonlinedesucesso.com/ebook-vocabulario/


Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Formato: livro físico e kindle;

- Tem áudio;

- Primeira edição é de 1954;

- Atualizações constantes.



Material para iniciantes
Dividido em três volumes, o Novo 

Avenida Brasil leva o aluno 

principiante a atingir os parâmetros 

do Certificado de Proficiência em 

Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (Celpe-Bras), e os 

níveis A1, A2 e B1, estabelecidos 

pelo Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (QECR). 

Os livros são indicados para 

adolescentes e adultos de qualquer 

nacionalidade que queiram 

aprender português da forma como 

é falado no Brasil.

Autores: Cristián G. Bergweiler | 

Emma Eberlein O. F. Lima | Lutz 

Rohrmann | Samira Abirad Iunes | 

Tokiko Ishihara



Material para iniciantes

Esse manual familiariza o professor

com o método didático e apresenta

sugestões concretas para cada

lição. A coleção inclui Manual do

Professor, Curso Básico de

Português para Estrangeiros, Livro

de Exercícios, Glossários em

Espanhol, Francês, Alemão e Inglês.

Fonte: https://www.superprof.com.br/blog/livros-de-ple/?fbclid=IwAR2qr7jSVNAdF43y_mWi-

KycFWj6bp4POIRJVytmYBjLC76CqlER36eRFnA

https://www.superprof.com.br/blog/livros-de-ple/?fbclid=IwAR2qr7jSVNAdF43y_mWi-KycFWj6bp4POIRJVytmYBjLC76CqlER36eRFnA


Material para iniciantes

Fonte: https://www.sbs.com.br/sp/oi-brasil-livro-curso-com-mp3-cd.html

Pontos Positivos:

- Linguagem, cotidiana, aborda a

diversidade cultural brasileira;

- Livro do aluno;

- Livro do professor;

- MP3/CD.

https://www.sbs.com.br/sp/oi-brasil-livro-curso-com-mp3-cd.html


Material para iniciantes

Fonte: https://www.disal.com.br/produto/5906415-samba#

SAMBA! Desenvolve, de forma dinâmica, uma abordagem

que considera a língua como um meio de realizar tarefas

em contextos reais. Tal abordagem também reconhece a

língua e a aproximação intercultural como elementos

indissociáveis e interdependentes para desenvolver o

saber fazer, o saber falar e o saber ser no contexto

brasileiro. Os conteúdos do curso foram idealizados como

pontos de partida para uma viagem linguística e cultural

de descoberta do Brasil. Para quem ainda não conhece o

país, esta não é apenas uma ferramenta para aprender a

língua: é um guia. Para quem já chegou, trata-se de uma

oportunidade de aprofundar e amadurecer a experiência.

https://www.disal.com.br/produto/5906415-samba


Material para iniciantes

Vendas diretamente com a autora. 

Pedidos via email: 

pereira.giselda@gmail.com



Material para iniciantes



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Foco na gramática;

- Método baseado na repetição 

das atividades;

- Funciona muito bem com os 

falantes de Inglês, 

especialmente com os 

americanos. 



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Foco na conversação com

apoio na gramática;

- Serve de guia para um dos

cônjuges brasileiro ensinar o

outro;

- Uso de expressões do dia-a-dia;

- Sem estereótipos;

- Aborda temas da vida moderna

pensando nas pessoas

descoladas.

Disponível em: 

http://www.brasilemmente.org/portuguecircs-

nosso-de-cada-dia.html

http://www.brasilemmente.org/portuguecircs-nosso-de-cada-dia.html


Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Foco na gramática;

- Método baseado na repetição 

das atividades;

- Das mesmas autoras do Falar, 

Ler, Escrever;

- Proposta de um curso mais 

rápido;

- Funciona muito bem com os 

americanos. 



Material para iniciantes
Curso intensivo de português para estrangeiros é um 

método que abrange o ensino da língua desde suas 

primeiras noções, chegando ao final do nível intermediário. 

A coleção inclui Livro texto, Manual do Professor, CD, 

Glossários.

Destinado a um público adulto, a profissionais de 

todas as áreas que necessitem de um aprendizado seguro 

e relativamente rápido, ele também se aplica a um público 

jovem por sua estrutura clara e maleável. Essa estrutura 

permite, igualmente, o uso do método independentemente 

da rotina da sala de aula, facilitando ao aluno uma 

utilização mais pessoal.

O método visa a transmitir ao aluno competências 

linguísticas que correspondam à sua necessidade de 

comunicar-se corretamente em linguagem coloquial, em 

situações cotidianas, tanto profissionais quanto sociais, no 

campo oral – compreensão e expressão – e no da escrita –

leitura e redação.



Material para iniciantes
Diálogo Brasil é um curso intensivo e ao mesmo tempo prático. Ele permite a

aquisição sistemática e progressiva de conhecimentos, preparando o aluno a falar

quase de imediato, a partir de reflexões iniciais sobre o tema, levando-o a situar-se

antes do desenvolvimento do assunto da unidade, construída de forma crescente.

Assim, após a reflexão, ele estará apto à leitura do texto e compreensão do vocabulário

e das estruturas linguísticas para, no final da unidade, através de situações interativas,

trocar ideias e expor suas experiências e opiniões. A ponte entre a reflexão, as

aquisições linguísticas e a competência de fala é feita pela aprendizagem da gramática

e de sua aplicação em numerosos exercícios. Quer dizer, cada unidade desenvolve o

aspecto linguístico, comunicativo, cultural e intercultural, abrindo-se, ao mesmo tempo,

para a unidade seguinte.

Sua grande contribuição à aprendizagem consiste, pois, em fazer o aluno passar,

de forma prática e precisa, do contato com a estrutura da língua, através de textos, de

diálogos dirigidos e ampliação de vocabulário, ao conhecimento gramatical e desse, à

etapa de expressão pessoal.

A praticidade do método advém do fato de dar ao aluno a possibilidade de acessar

facilmente os itens da unidade, ajudando-o, visualmente, a situar-se dentro de cada um

deles.

Fonte: https://www.superprof.com.br/blog/livros-de-ple/?fbclid=IwAR2qr7jSVNAdF43y_mWi-

KycFWj6bp4POIRJVytmYBjLC76CqlER36eRFnA

https://www.superprof.com.br/blog/livros-de-ple/?fbclid=IwAR2qr7jSVNAdF43y_mWi-KycFWj6bp4POIRJVytmYBjLC76CqlER36eRFnA


Material para iniciantes

Fonte: https://www.amazon.com.br/Ponto-Encontro-Portuguese-World-Language/dp/0205782760

https://www.amazon.com.br/Ponto-Encontro-Portuguese-World-Language/dp/0205782760


Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Editado pela Yale University

Press



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Português coloquial



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Conceito de aprendizagem progressiva;

- Foco nas situações reais de comunicação;

- Com atividades lúdicas;

- Propões tarefas individuais ou em grupo;

- Apêndice gramatical e lexical bilingues

(português/inglês);

- Inclui um CD.



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Para alunos que preferem as

explicações em Inglês;

- Aborda expressões populares;

- Dicas de pronúncia;

- Com exercícios de gramática e

respostas ao final.



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Para alunos que preferem as

explicações em Inglês;

- Frases prontas para decorar;

- Dicas de pronúncia.



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Gramática contextualizada;

- Método rápido, focado na expansão

do vocabulário;

- 3 cadernos de exercícios de acordo

com a origem do aluno: hispano,

anglo-saxão e oriental;

- Funciona muito bem com latinos,

principalmente hispanos.



Material para iniciantes

Inclui o Livro do Professor, Caderno de Exercícios, Áudios,

Cadernos voltados para alunos de origem latina, origem anglo-

saxônica e asiática. Elaborado para ajudar o professor na preparação

da aula com dicas e sugestões de atividades alternativas voltadas à

conversação. Traz informações para enriquecer o conhecimento do

aluno, além de observações importantes referentes à gramática para

serem comentadas em classe, de acordo com a necessidade do

aluno. Traz também sugestões de perguntas para a discussão dos

textos propostos. Possui as transcrições dos textos em áudio.

O Caderno de Exercícios traz informações sobre usos e costumes

do Brasil, considerados importantes para a integração do aluno à

cultura brasileira. As respostas aos exercícios são incluídas no final do

livro. Foi elaborado tendo em vista as dificuldades encontradas pelo

público de origens diversas.

Para um melhor aproveitamento do curso Bem-Vindo!- português

(falado no Brasil) para estrangeiros, recomenda-se o uso destes CDs e

do livro do aluno.

Fonte: https://www.superprof.com.br/blog/livros-de-ple/?fbclid=IwAR2qr7jSVNAdF43y_mWi-

KycFWj6bp4POIRJVytmYBjLC76CqlER36eRFnA

https://www.superprof.com.br/blog/livros-de-ple/?fbclid=IwAR2qr7jSVNAdF43y_mWi-KycFWj6bp4POIRJVytmYBjLC76CqlER36eRFnA


Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Gramática está contextualizada;

- Trabalha os tópicos gramaticais a

partir de textos sobre cultura

brasileira (locais de interesse,

comidas, festas etc);

- Exercícios e explicações gramaticais

na nuvem;

- Áudios disponíveis na internet.



Material para iniciantes
Fala Brasil é um moderno método de português para falantes de qualquer

idioma. Fácil manuseio, diagramação dinâmica, ilustrações variadas com fotos,

charges, desenhos, gráficos e instruções em três línguas permitem um

aprendizado diferenciado: mais rápido, agradável e homogêneo.

O livro possui 15 unidades que apresentam Situações, Gramática, Diálogos

Dirigidos, Vocabulário e um resumo que permite uma auto avaliação do aluno. Há

mais de 10 anos no mercado, vem sendo sempre revisado e atualizado.

Nas coleção, destaque para o Fala Brasil para Jovens. O livro vem totalmente

colorido, com ilustrações e fotos textualizadas. Muda também a maneira de

apresentar o conteúdo. Sempre Amigos é um material comunicativo na sua

essência, totalmente diferente de tudo que há disponível. Uma resposta para

professores que há muito sinalizam a necessidade de um livro em sintonia com o

jovem que não quer aula de repetição, mas de criação.

Bem humorado, Sempre Amigos estabelece empatia imediata com os jovens,

sendo dividido em 6 módulos distintos. Fazendo uso de seu sentimento pessoal e

do conhecimento de seu grupo, o professor pode priorizar mais um tema e menos

outro facilmente assimilado pelos alunos sem passar a impressão de pular

conteúdo.



Material para iniciantes

Cada módulo possui uma cor característica que quebra a

monotonia. São vários livros formando um todo homogêneo,

identificado visualmente.

Seus módulos são:

A palavra é sua – que apresenta situações práticas de uso da

língua;

Organizando as ideias – que sistematiza as estruturas;

Verbos em ação – que focaliza os verbos em situação de uso;

Fique por dentro – que permite conhecer um pouco mais do

Brasil;

Para falantes de espanhol – que contrasta dificuldades das

duas línguas.

O livro também apresenta o Apêndice, com uma cronologia do

Brasil desde o nascimento como país há 500 anos. Após o

Apêndice o livro traz as cartas para serem usadas nos 5 jogos

que serão utilizados em atividades didáticas do módulo Jogos.
Fonte: https://www.superprof.com.br/blog/livros-de-ple/?fbclid=IwAR2qr7jSVNAdF43y_mWi-

KycFWj6bp4POIRJVytmYBjLC76CqlER36eRFnA

https://www.superprof.com.br/blog/livros-de-ple/?fbclid=IwAR2qr7jSVNAdF43y_mWi-KycFWj6bp4POIRJVytmYBjLC76CqlER36eRFnA


Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Coleção completa para

8 níveis;

- Projeto coordenado pela

professora Edleise

Mendes, da UFBA e com

forte atuação no Celpe-

Bras;

- Editorial da Casa do

Brasil na Argentina;

- Vendas pelo site e envio

pelo correio.



Material para iniciantes



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Material de apoio;

- Com diálogos para

estimular a

comunicação oral;

- Muitos exercícios

gramaticais;

- Traz fatos históricos e

personagens marcantes

para a cultura brasileira.



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

• Material de apoio;

• Explicações gramaticais 

simples;

• Com exercícios.



Material para iniciantes



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Quadros e esquemas visuais para

explicar a gramática;

- Material complementar ao livro

didático;

- Fácil compreensão dos tópicos;

- Com exercícios gramaticais;

- Expressões da língua portuguesa.



Material para iniciantes

Ver: https://www.parabolablog.com.br/index.php/en/blogs/o-

portugues-brasileiro-esta-na-moda



Material para iniciantes



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Abrange todas as necessidades
básicas de comunicação;

- Mais de 1.000 frases do cotidiano;
- 3.000 palavras essenciais;
- Dicas úteis sobre a língua

portuguesa cultura brasileira;
- Apêndices para referência rápida;
- Minidicionário - inglês-português e

português-inglês;
- CD de áudio.



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Formato livro físico;

- Formato ebook;

- Voltado às aulas de conversação;

- Muitas atividades como

cruzadinhas e fichas para

completar.



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Voltado para crianças em período de

pré-alfabetização (a partir de 4 anos);

- Português Língua de Herança;

- Autora é muito experiente na área de

PLH;

- 3 volumes separados por idade;

- Vendas pelo site da Brasil em Mente

e Amazon.

Link: https://www.amazon.com/Ciranda-Cirandinhas-Vamos-escrever-

Portuguese/dp/1492771996

https://www.amazon.com/Ciranda-Cirandinhas-Vamos-escrever-Portuguese/dp/1492771996


Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Para crianças e adolescentes;

- Português Língua de Herança;

- Fácil de encontrar nas livrarias, no

Brasil.



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Português Língua de Herança;

- Elaborado pelo C.C.R.U. Conselho de

Cidadania do Reino Unido

(2017/2019);

- Vendas pela Amazon;

- Pode baixar o PDF do site;

- Apresenta desafios como desenhos

de animais e assim introduz cores e

vocabulário, por exemplo.

Link: https://www.amazon.com.br/As-Aventuras-Alice-

Jo%C3%A3o-Guaran%C3%A1/dp/1091553556

https://www.amazon.com.br/As-Aventuras-Alice-Jo%C3%A3o-Guaran%C3%A1/dp/1091553556


Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Coleção do 1º ao 7º. ano;

- Para PLE – 7 volumes;

- Para PL2 – 4 volumes;

- Elaborado pela Cidade de Buenos

Aires.

Disponível para download grátis em:
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/idiomas/escu

elas-

plurilingues/portugues?fbclid=IwAR2CtsqG5cy7TgERMbq9

vF_bI4wc3LbRJqmITRxQzZfSwOGmPHahZPURSaI

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/idiomas/escuelas-plurilingues/portugues?fbclid=IwAR2CtsqG5cy7TgERMbq9vF_bI4wc3LbRJqmITRxQzZfSwOGmPHahZPURSaI


Material para iniciantes



Material para iniciantes

Disponível para download 

em www.gruposoubr.com.br



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Gramática apresentada de maneira

fácil e agradável;

- Artigos voltados ao público jovem

mas que podem ser usados com

pessoas de outras idades;

- Vendas em livrarias, no Brasil ou pelo

site da SBS ou Amazon.

Fonte: https://www.amazon.com.br/Portugu%C3%AAs-Para-Nova-

Gera%C3%A7%C3%A3o-

Ortografia/dp/857583147X?tag=lomadee0850007623-

20&ascsubtag=226536316966z176z1585489535555&lmdsid

=355536316966-176-1585489535555

https://www.amazon.com.br/Portugu%C3%AAs-Para-Nova-Gera%C3%A7%C3%A3o-Ortografia/dp/857583147X?tag=lomadee0850007623-20&ascsubtag=226536316966z176z1585489535555&lmdsid=355536316966-176-1585489535555


Material para iniciantes
É o mais novo curso de Português para Estrangeiros, publicado

pela Editora SBS, preparado especialmente para atender às

necessidades do público jovem e adolescente, a partir dos 11 anos,

no aprendizado e prática do Português falado no Brasil. O curso é

alegre, dinâmico, e integra atividades de conversação,

compreensão oral, escrita e leitura, no contexto do dia a dia do

jovem adolescente brasileiro, inserido no contexto mundial através

da globalização. O Volume 1, o primeiro de uma série de 2,

apresenta, em 10 unidades, as estruturas básicas da língua,

vocabulário e expressões coloquiais utilizadas, objetivando a

comunicação natural e espontânea. Seu principal destaque é a

interatividade, possibilitada pelo acesso a esta página da SBS na

Internet, em que os alunos e professores encontram exercícios

complementares e explicações gramaticais mais detalhadas.

Especificamente para os professores, há dicas e sugestões de como

trabalhar com o curso. No final de cada unidade de Tudo Bem?, há

indicações de sites relacionados aos temas tratados no livro. Isto

possibilita uma maior aproximação com a cultura brasileira, dentro

da realidade do jovem adolescente, oferecendo ao aluno a prática

do que já estudou e o aprendizado de vocabulário novo e de novos

conceitos. Fonte: https://www.superprof.com.br/blog/livros-de-

ple/?fbclid=IwAR2qr7jSVNAdF43y_mWi-KycFWj6bp4POIRJVytmYBjLC76CqlER36eRFnA

https://www.superprof.com.br/blog/livros-de-ple/?fbclid=IwAR2qr7jSVNAdF43y_mWi-KycFWj6bp4POIRJVytmYBjLC76CqlER36eRFnA


Material para iniciantes



Material para iniciantes



Material para iniciantes



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Formato e-book com 204 páginas;

- Regionalismos, dialetos e diversos falares dos

brasileiros;

- Grafia x Pronúncia;

- Dificuldades por língua materna;

- Sugestões de atividades.

Para adquirir: www.gruposoubr.com.br



Material para iniciantes

Pontos Positivos:

- Relaciona conceitos;

- Propõe um método de fácil entendimento e

memorização;

- Foco nos verbos e conjugações.



Material para iniciantes



Materiais para nível intermediário

a) Diversos materiais

b) Muitos são continuação dos materiais 
para os iniciantes/volume 2.



Material para nível intermediário

Pontos Positivos:

Cada um dos 4 capítulos 

apresenta pequenos 

artigos de temas variados 

como humor, cidadania e 

cotidiano, trabalho e 

qualidade de vida, 

linguagem e estilo, com 

perguntas de compreensão 

e que tem o objetivo de   

promover a conversação.



Material para nível intermediário

Pontos Positivos:

- Funciona melhor com os 

falantes de espanhol;

- Material na nuvem;

- Prioriza a comunicação;

- Gramática surge como 

suporte.



Material para nível intermediário

Pontos Positivos:

Dividido em três volumes, o Novo 

Avenida Brasil leva o aluno 

principiante a atingir os parâmetros 

do Certificado de Proficiência em 

Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (Celpe-Bras), e os 

níveis A1, A2 e B1, estabelecidos 

pelo Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (QECR). 

Os livros são indicados para 

adolescentes e adultos de qualquer 

nacionalidade que queiram 

aprender português da forma como 

é falado no Brasil.

Autores: Cristián G. Bergweiler | 

Emma Eberlein O. F. Lima | Lutz 

Rohrmann | Samira Abirad Iunes | 

Tokiko Ishihara



Material para nível intermediário

Vendas diretamente com a autora. 

Pedidos via email: 

pereira.giselda@gmail.com



Material para nível intermediário

Pontos Positivos:

- Volume 2;

- Voltado aos adolescentes;

- Gramática apresentada de

maneira fácil e agradável;

- Artigos voltados ao público jovem

mas que podem ser usados com

pessoas de outras idades.



Material para nível intermediário

Pontos Positivos:

- Voltado ao mundo dos negócios;

- Comercializa as unidades

separadamente pela internet;

- Mesmas autoras do Bem-vindo!



Material para nível intermediário

Pontos Positivos:

• Explicações gramaticais claras 

e diretas.

• Não precisa seguir uma ordem.

• Quadro resumo das classes 

gramaticais.

• Usos dos verbos PEGAR e JEITO 

e expressões.



Material para nível intermediário

Pontos Positivos:

• Explicações gramaticais 

simples;

• Com exercícios;

• Aborda sons, grafia e 

conjugação verbal



Material para nível intermediário

Pontos Positivos:

• Explicações gramaticais 

simples;

• Com exercícios.



Material para nível intermediário



Material para nível intermediário e 
avançado



Materiais para nível avançado

a) Não são muitos os materiais disponíveis 
o que exige que levemos material extra.

b) Sites e fóruns na internet vão mais ao 
ponto, discutindo aspectos específicos da 

gramática.



Material para nível avançado

Pontos Positivos:

• Atividades ao estilo Celpe-Bras.

• Resenhas de filmes nacionais.

• Verbos derivados de Pôr.

• Expressões com Presente e 

Futuro do Subjuntivo.

PEREIRA, G. F. . FALA AÇÃO - Caderno de Atividades de Português 

para Estrangeiros. 1. ed. São Paulo: Edição do autor, 2006. v. 2. 

185p. Infelizmente esse material não é comercializado em livrarias.



Material para nível avançado

Nova edição. Vendas diretamente com a

autora. Pedidos via email: 

pereira.giselda@gmail.com



Material para nível avançado

Pontos Positivos:

• Revisão da gramática.

• Textos variados com áudios 

sobre o Brasil.

• Expressões variadas.

• Significados dos prefixos e 

sufixos.

• Linguagem formal e informal.



Material para nível avançado

Pontos Positivos:

Dividido em três volumes, o Novo 

Avenida Brasil leva o aluno 

principiante a atingir os parâmetros 

do Certificado de Proficiência em 

Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (Celpe-Bras), e os 

níveis A1, A2 e B1, estabelecidos 

pelo Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (QECR). 

Os livros são indicados para 

adolescentes e adultos de qualquer 

nacionalidade que queiram 

aprender português da forma como 

é falado no Brasil.

Autores: Cristián G. Bergweiler | 

Emma Eberlein O. F. Lima | Lutz 

Rohrmann | Samira Abirad Iunes | 

Tokiko Ishihara



Material para nível avançado

Pontos Positivos:

- Último volume da coleção;

- Projeto coordenado pela

professora Edleise Mendes, da

UFBA e com forte atuação no

Celpe-Bras;

- Editorial da Casa do Brasil na

Argentina;

- Vendas pelo site e envio pelo

correio da Argentina para o

Brasil.



Material para nível avançado

Pontos Positivos:

- Formato e-book;

- Indicado para aulas online;

- Voltado aos estrangeiros com

proficiência entre o nível

intermediário e avançado;

- Pode ser usado com

brasileiros em revisões

gramaticais;

- Explicações fáceis;

- Quadros comparativos;

- Compara estruturas possíveis

que apresentam diferenças

sutis quanto ao significado.Disponível no site www.grazielaforte.com.br



Material para nível avançado

Disponível em: www.gruposoubr.com.br

Pontos Positivos:

- Preparatório para o exame de

proficiência em língua

portuguesa do Brasil;

- Explica o histórico do exame,

metodologia e critério de

avaliação tanto da parte oral

(módulo individual) bem como

da parte escrita (módulo

coletivo);

- Oferece dicas para professores

de PLE e candidatos em uma

linguagem fácil.



Material para nível avançado

Pontos Positivos:

- Preparatório para o exame de proficiência em

língua portuguesa do Brasil;

- Propõe tarefas voltadas à parte escrita do

exame;

- Editado e comercializado pela Casa do Brasil

da Argentina, em Buenos Aires.



Material para nível avançado

Pontos Positivos:

- Formato e-book;

- Possui 50 temas para aulas de conversação 

em PLE;

- Com mais de 1.000 perguntas;

- Para todos os níveis de proficiência;

- Indicado para os candidatos ao Celpe-Bras.

Para adquirir: 

https://hotmart.com/product/bla-bla-

bla-50-temas-para-aulas-de-

conversacao-de-portugues-como-lingua-

estrangeira

https://hotmart.com/product/bla-bla-bla-50-temas-para-aulas-de-conversacao-de-portugues-como-lingua-estrangeira


Material para nível avançado

Pontos Positivos:

• Cada capítulo aborda um tópico 

ou curiosidade referente à 

gramática.

• Temas que geram dúvidas.

• Linguagem fácil, acessível.

• Material de apoio para as aulas 

de português.



Material para nível avançado

Pontos Positivos:

• Propõe ensinar através das

dificuldades, comparando os

usos e costumes com a norma

culta.



Material para nível avançado

Pontos Positivos:

• Fácil manuseio;

• Linguagem acessível;

• Contempla muitos 

verbos. 



Material para nível avançado

Pontos Positivos:

• Ótima definição de 

Regência;

• Fácil manuseio;

• Linguagem acessível.



Material para nível avançado

Fonte: https://viverdeblog.com/erros-gramaticais/

Pontos Positivos:

• Site;

• Grátis;

• Fácil acesso;

• Certo x Errado;

• Linguagem clara;

• Apresenta as 

dificuldades comuns 

entre os nativos.



Mais Materiais 



Mais Materiais 



Mais Materiais 



Mais Materiais 



Muito obrigada!

Profª Camilla Wootton Villela
camillawv@gmail.com

Profª Graziela Forte

grazielaforte@hotmail.com

Profª Lucila Yamashita

lucilayamashita@hotmail.com

www.gruposoubr.com.br

soubrasil.contato@gmail.com

mailto:camillawv@gmail.com
mailto:grazielaforte@hotmail.com
mailto:lucilayamashita@hotmail.com

