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14 Lições básicas I - Curso 1, Lição 1 Aqui você aprenderá: Como falar sobre o seu estado civil, o verbo â € œtener "o uso de" Tambiã ì € € e "Tampoco" € BASIC I â € â € 1, Lição 2 Aqui você aprenderá: Como falar sobre o início de um relacionamento que adora formas de verbos regulares em â € œ-ar ”Basic eu-Curso 1, Lição 3 Aqui Você aprenderá:
como saber onde você vive de verbos regulares em â € œ-er "e â € œ-IR" BASIC I â €… Curso 1, Lição 4 Aqui você analisará: Estado civil O verbo- € œDa "verbos regulares em â € œ-ar, â € â € œ-er" e â € œ-IR "BASIC I â € â € 1, Lição 5 Aqui você aprenderá: básico I â € ”Curso 1, Lição 6 Aqui você aprenderá: Básico I â € â € 1, Lição 7 Aqui você
aprenderá: Como namorar o verbo irregular â € œPower" Basic I â € â € 1, lição 8 Aqui você aprenderá: Básico I â €… Curso 1, Lição 9 Aqui você aprenderá: Básico I â €… Curso 1, Lição 9 Aqui você aprenderá: Aprenda: Usar o verbo â € œDo cair "para falar sobre encontros Para dizer o tempo básico, eu â €… Curso 1, lição 10 Aqui você revisará: os
dias da semana a conjugação de “Power” como dizer o tempo básico que eu â € ”Curso 1, Lição 11 Aqui você Aprenderá: como falar sobre as famílias pronomes possessivos básicos I - Curso 1, Lição 12 Aqui você aprenderá: ossos I - Curso 1, Lição 13 Aqui você aprenderá: Alguns membros da família falando sobre a idade básica I - “Claro 1, Lição 14
Aqui você revisará: Famílios Possivos Pronomes 12 Lições Básicas Eu â € â € 2, Lição 1 Aqui você aprenderá: Maneiras de manter contato com o futuro â € œ To € Basic I â € “Claro 2, Lição 2 Aqui você aprenderá: os advérbios do lugar“ Aqui ”â € â € œAh â € â € â € œDão básico eu â € â € 2, lição 3 Aqui você aprenderá: como dar seu endereço
Pronomes demonstrativos básicos i â €… Curso 2, Lição 4 Aqui você vai revisar: o futuro com “vá para pronomes demonstrativos básicos eu â €” Curso 2, lição 5 aqui Você aprenderá: Básico, Curso 2, Lição 6 Aqui está você vai L Aprendo: Como pedir em restaurantes para usar o verbo "To Gost" Basic Basic I â €… Curso 2, Lição 7 Aqui você
aprenderá: srehto srehto âtnaw otâ brev eht esu ot tnaruatser a ni gniredro rof sesarhp lufesu com uma mudança de vogal de "e" para "ie" Bísico I - Curso 2, Secção 8 Aqui você não vai rever: Âµ o vocabulário das frases anteriores úteis para encomendar comida e bebida em um bar ou restaurante, o verbo "provar" o verbo "querer" e a mudança de
vogal de "e" para "ie" em verbos semelhantes Búsico I - Curso 2, Lit 9 Aqui você vai aprender: Básico I - Curso 2, Leitura 10 Aqui você não vai aprender: falando sobre suas pulgas falando sobre o tempo você declarar Âµ impessoal com "hacer" Bísico I - Curso 2, 11 Aqui não aprenderá: falar sobre sua preparação para as pulgas o "presente contínuo"
como formar o General Brasileiro I - Curso 2, Lit. 12 Aqui não vai rever: o vocabulário dos dois Âµs anteriores declara Âµ Âµ µ µ impessoal com o verbo "hacer" o "presente continuo" 15 Leituras I - Curso 3, Ll 1 Aqui vai aprender: comprar frutas e verduras no supermercado para usar "tener que" para dizer o que não precisa fazer B isco I - Curso 3,
Lit 2 Aqui vai aprender: os números de 101 a 1.000 Bísico I - Curso 3, Secção 3 Aqui vai aprender: pedir o preço e pague o nome de alguns alimentos para usar "hay" Bísico I - Curso 3, Secção 4 Aqui vai rever: o vocabulário e a gramática do anterior Âescolas para fazer uma lista de compras de supermercado e pagar pela compra "tener que" e "hay"
Básico I - Curso 3, Lit 5 Aqui vai aprender: Roupas em espanhol pronomes de objeto direto Básico I - Curso 3, Leitura 6 Aqui vai aprender: nomes de algumas cores como concordar cores com substantivos Bísico I - Curso 3, Leitura 7 Aqui vai rever: o vocabulário e a gramática dos pronomes diretos anteriores Âaulas objeto direto como use Cores
básicas I - Curso 3, Iluminação 8 Aqui vai aprender: Básico I - Curso 3, Leitura 9 Aqui não vai aprender: descrevendo atividades do dia a dia de conjugar verbos irregulares pronomes reflexivos B-Básico I - Curso 3, Leigo 10 Aqui não vai aprender: falando sobre hobbies e tempo livre as formas verbais de "hacer" {to do} e alguns verbos irregulares
Frequência básica I - Curso 3, Leia 11 Aqui você revisará: O vocabulário dos dois anteriores - a conjugação de alguns verbos irregulares Os pronomes reflexivos da frequência básica AdvRBios I - Curso 3, Ley 12 Aqui você não aprenderá: a proposição de "Qu", "X" e "CC" BASIC I - CURSO 3, SEÇÃO 13 Aqui você aprenderá: entender e falar sobre
eventos no passado "Perfecto Pret © rito" Bisic I - Curso 3, Lei 14 Aqui Você não aprenderá: o "objeto direto" com a preposição "a" o complemento do objeto direto bisic i - curso 3, iluminado 15 Aqui você não revisará: as palavras dos dois anteriores são o "pret perfeito" do "Objeto direto" com a preposição "a" 14 readâµA " - Curso 1, ligue 1 Aqui você
não aprenderá: adjetivos úteis para descrever o que você não vai para µm no bisico espanhol II - Curso 1, iluminado 2 Aqui você aprenderá : As formas irregulares no comparativo O Superlativo e o Artigo "LO" BASIC II - Curso 1, Reading 3 Aqui você revisará: a voca BULARY DOS DOIS ANTERIORES »O comparativo e o superlativo BASIC II - Curso 1,
Lit 4 Aqui você aprenderá: O objeto indireto e seus pronomes BASIC II - Curso 1, Reading 5 Aqui você não aprenderá: Como usar os pronomes de objeto em frases quando "le" e "les" se tornam "se" básico ii - curso 1, iluminado 6 Aqui você revisará: o vocabulário dos dois anteriores "os pronomes de objetos diretos e indiretos BASIC II - CURSO 1, LIT
7 Aqui você Aprenderá: o pronunciamento de "Gu" e "Ganhaâ €" "Bâ € II - Curso 1, Ley 8 Aqui você aprenderá: usar" algo "," algo "," algo "," nadie ", "Nothing" e "Never" a dupla negativa Bãsico II - Curso 1, iluminada 9 Aqui você não aprenderá: a diferença entre "Muy" e "mujo" como "Ninguno", "Alguno", "Mucho" ... Curso 1, Lay 10 Aqui você não
revisará: O vocabulário dos dois anteriores - o duplo BASIC negativo II - Curso 1, Ley 11 Aqui você aprenderá: pronunciando "d" em espanhol Bisico II - Curso 1, Seção 12 Aqui você W Não vou - II sªÃ£ÃB erutuf eht ni sbrev ralugerri "erutuF elpmiS" eht ni sbrev raluger :nrael lliw uoy ereh 1 noil ,3 ESRUOC - II SDRAIL CISAB 11 :NRAEL UOY EREH
21 DRAIL ,2 ESRUOC - II CISAB" ECAH ecnis" dna "ecaH" ,"morf" tcejbo elbuod eht fo tnemelpmoc eht seiraretil suoiverp owt eht fo yralubacov eht :weiver lliw uoy ereh 11 etnoil ,2 esruoC - II tcejbo tceridni dna tcerid eht fo tnemelpmoC niap eht ton ton ton ro niap yna leef uoy fi nrael lliw uoy ereH 01 noiL ,2 esruoC - II CISAB "ECAH" dna "ECAH"
tuoba dna ydob eht tuoba gniklat ydoB .roirp tsal eht ni tnecca cinnat eht :nrael uoy ereH 8 noiL ,2 esruoC - II snuon fo snoitanimret "rof" dna "yb" snoitisoperp eht seiraretil gnidecerp owt eht fo yralubacov eht :esiver lliw uoy ereH 7 noiL ,2 esruoC - II cisab "taht" ot evitaler sreyarp "rof" dna "yb" snoitisoperp eht :nrael lliw uoy ereh 6 ,2 esruoC - II
secnanif cisab rehto htiw evitnatsbus ralugerrI hsinif htiw krow nuon tuoba gniklat :nrael lliw uoy ereh 5 noil ,2 tnemcA ennaT ehT :nrael uoy ereH 4 noiL ,2 esruoC - II cisaB "etneM-" htiw sebiR ©Â mavdA "gniwonK" dna "rewoP" neewteb ecnereffid eht neewteb ecnereffid eht ot roirp snoil owt eht fo yralubacov eht :esiver lliw uoy ereh 3 noil ,2
esruoC - II "egdelwonk" morf "rewop" etaitnereffid ot woh "egdelwonk" fo smrof labrev eht :nrael uoy ereH 2 gniyL ,2 esruoC - II sªÃ£ÃB "elttil - " htiw mavda sevitcejda eht dna mavda eht esu ot woh :nrael uoy ereh 1 noil ,2 esruoC - II SEVIL 21" denifednU "EHT HSINAPS NI SNOISSERPXE EVITAGORRETNI EHT SKNIL YTNA OWT EHT FO
NOITALUBACOV EHT :WEIVER LLIW UOY EREH 41 EKIL ,1 ESRUOC - II CISAB" ETIR TCEFREP gnitterp" eht dna "etinifedni" eht neewteb ecnereffid eht etinifedni eht fo smrof raluger eht :nrael uoy ereh 31 noil ,1 esruoC - II sªÃ£ÃB erew uoy erehw dna erew uoy erehw yas ot woh hsinapS ni sevitagorretnI 3, Lição 2 Aqui você aprenderá: como
usar o "Future simples" e "vá para" mais sobre o complemento de objeto duplo II â € â € 3, Lição 3 Aqui você revisará: O vocabulário das duas lições anteriores no futuro, o complemento de objeto duplo BASIC II-Curso 3, Lição 4 Aqui você aprenderá: Quando pronunciar o simples ou múltiplo vibrante â € œr "BASIC II-Curso 3 , Lição 5 Aqui você
aprenderá: Como falar sobre o seu gosto musical Os números ordinais e sua diminuta concordância com â € œ-ITO "BASIC II-Curso 3, Lição 6 Aqui você aprenderá: criticar músicos e seus seus Habilidades e revisão Pronomes demonstrativos BASIC II-Curso 3, Lição 7 Aqui você revisará: o vocabulário das duas lições anteriores Os números ordinais e
sua diminuição de concordância com â € œ-ITO 'Os Pronomes Demonstrativos Basic II â € " Curso 3, Lição 8 Aqui você aprenderá: como os conectivos â € œY ”(e) e â € œo € (ou) mudam antes de certas vogais básicas II - Curso 3, Lição 9 Aqui você aprenderá: Como discutir sobre apartamentos as formas regulares do imperativo básico II - Curso 3,
Lição 10 Aqui você aprenderá: Como falar sobre instalações e celular em seu apartamento algumas formas no imperativo A combinação de O imperativo com pronomes BASIC II-Curso 3, Lição 11 Aqui você revisará: o vocabulário das duas lições anteriores As formas regulares e irregulares do imperativo a combinação do imperativo com pronomes 14
lições pré-intermediárias-Curso 1, Lição 1 Aqui você aprenderá: como reservar entradas para treinamento e o uso da “condicional” pré-intermediária-Curso 1, Lição 2 Aqui você aprenderá: Informar-se sobre um evento para contar A hora e a data exata das formas irregulares da “condicional” pré-intermediária-Curso 1, Lição 3 Aqui você revisará: o
vocabulário das duas lições anteriores, a “condicional” pré-intermediária â ” € - Curso 1, Lição 4 Aqui você aprenderá: quando duas vogais são pronunciados separadamente ou juntos pré-intermediários-Curso Lição 5 Aqui vai aprender: como falar sobre as tarefas domésticas a tuoba gniklat :nrael lliw uoy ereH 4 noiL ,2 esruoC - egaidetniS - ©Â norP
"etir tcefrepmi ytterP" fo esu eht "etir tcefrepmi" eht ni sbrev ralugerri dna raluger fo noitagujnoc eht ot roirp yraretil owt eht fo yralubacov eht :weiver lliw uoy ereh 3 noil ,2 esruoC - tsorp "tcefrepmi" eht ni sbrev ralugerri enibmoc ot doohdlihc ruoy tuoba gniklat :nrael uoY EREH 2 noiL ,2 esruoC - rairetnI- ©Â norP "etir tcefrepmi" eht esu ot "ytterp
tcefrepmi" eht ni sbrev raluger gninibmoc stneve tsap tuoba gniklat :nrael uoy ereh 1 o £Â ,2 esruoC - ESRUOC - ©Â oirP sgnilyL 41 sreyarp lanoitidnoc eht "fo dne" dna "ot nruter" ,"niS wolloF" fo esu eht seiraretil suoiverp owt eht fo yralubacov ehT : weiver lliw uoy ereh 41 etnoil ,1 esruoC - esruoc - tsorp "tsas" fo esu eht tnemnorivne eht fo
noitavreserp eht tuoba klat ot :nrael lliw uoy ereh 31 noiL , 1 esruoC - detnemetnorp sreyarp lanoitidnoc eht "gnidne" dna "ot kcab emoc" ,"nis wollof" fo esu eht smelborp latnemnorivne tuoba klat ot :nrael uoy ereh 21 yranoil ,1 esruoC - dednetni- os era snuonorp evissessop "etinifedni" "renet" dna "gnieb" fo smrof- erp owt eht fo yralubacov eht
:esiver lliw uoy ereH 11 noiL ,1 esruoC - esac- eht- ni- os nuonorp evissessop eht fo esu dna smrof emos ot sgnoleb gnihtemos taht yas ot :nrael lliw uoy ereH 01 noiL ,1 esruoC - ezirp etinifedni eht ni "renet" dna "gnieb" 0001 morf ton era knab eht no yenoM :nrael uoy ereh 9 oCiL ,1 ESRUOC - eht htiw gnola ro yletarapes sdrow tnereffid fo slewov owt
ecnuonorp ot nehW :nrael lliw uoy ereH 8 noiL ,1 esruoC - oiR¡Â " otcefmaucsulp "eht" smrof "rebeD" eht seiraretil gnidecerp owt eht fo yralubacov ehT :esiver lliw uoy ereH 7 noiL ,1 esruoC-edamretniS-©Â norP "tcetramaucsulP" fo esU dna smrof eht ot ecnamoD sksat rehto enod neeb ydaerla sah tahw yas ot :nrael lliw uoy ereH 6 noiL ,1 esruoC elgniS - ©Â oirP raey eht fo shtnom eht tuoba klat ot "rebeD" fo esu dna as formas e o uso de “every” o uso de “every” e “every” Intermediário – Curso 2, Leitura 5 Aqui você aprenderá: para analisar um jogo de futebol o uso de “mineiros”, “durante” e “cuando” as diferenças entre o “imperfeito” e o “indefinido” Prê©-intermediário – Curso 2, Liè§o 6
Aqui não vai rever: o vocabulário dos dois anteriores μ as diferenças entre o “imperfeito” e o “indefinido” formas e uso de “cada” e “cada” Intermediário – Curso 2, Lit 7 Aqui você não vai aprender: pronunciando “p”, “t” e “c” Pré-intermediário – Curso 2, Lay 8 Aqui você vai aprender: falando de velocidade namoro como diferenças entre substantivos
verbos para comparar usando “ambos...Como” Intermediário – Curso 2, Leitura 9 Aqui você vai aprender: para falar sobre eventos que poderiam ter ocorrido as formas e uso dos adjetivos “perfecto condicional” com a terminação “-último” Intermediário – Curso 2, Lit 10 Aqui você não vai rever: o vocabulário dos dois anteriores μ as diferenças entre
substantivos e verbos os adjetivos com terminando “-último” Intermediário – Curso 2, Lit 11 Aqui você aprenderá: como pronunciar a combinação das letras “ps”, “sp” e “st” Pró-intermediário – Curso 2, Lit 12 Aqui você não aprenderá: organizar uma festa dos verbos regulares no “presente subjuntivo” PrA – Intermediário – Curso 2, Lei 13 Aqui você
aprenderá: convidar alguém para um o uso de “tomar” e “trair” a combinação de “ser” no “subjuntivo presente” Prê©-intermediário – Curso 2, L. 14 Aqui você não revisará: o vocabulário dos dois anterioresμμμ é o uso de “carregar” e “trair” a combinação de “ser” no “subjuntivo presente” 7 Leitura Intermediária – Curso Leitura 1 Aqui você
aprenderá: entender e falar sobre o trabalho e o emprego dos seus sonhos o vocabulário sobre várias profissões intermediárias – Curso 1,μ 2 Aqui você aprenderá: parabenizar alguém©m por um sucesso profissional para entender e usar corretamente os verbos com para usar o uso Corrija o vocabulário da parte 1 intermediário – Curso 1, leão 3 aqui
você vai rever: o vocabulário e o grart dos dois últimos litros ouvir, escrever, ler e falar intermediário Rio – Curso 1, Leão 4 Aqui você aprende: “Hacer” no “indefinido” e “Pretty Perfecto Rite” algumas partes intermediárias – Curso 1, Leão 5 Aqui você Aprendizagem: Entendendo uma conversa sobre jogos de mesa sobre jogos e lazer intermediário –
Curso 1, Leão 6 Aqui você aprende: para dizer quais jogos você jogou com quem e quantas vezes você ganhou A diferença entre “Preton indefinido” e “Rito perfeito” Intermediário – Curso 1, Leão 7 Aqui você revisará: o vocabulário e o maior dos dois Últimos LianÂ§ Escutar, escrever, ler e falar 8 leÃμes intermediários – Curso 2, leão 1 você aprende:
o “condicional” as terminações de verbos regulares alguns verbos irregulares como “Hacer”) ou “tener” (ter) intermediário – Curso 2, leão 2 aqui você aprenderá: para entender uma conversa sobre a previsão do tempo de vocabulário sobre tempo bom e mau intermediário – Curso 2, leão 3 aqui você aprende: Para dizer o que você faria em dias
chuvosos e em dias ensolarados para formar improváveis orações condicionais e diferenciá-las de orações condicionais reais para usar corretamente o vocabulário da parte 1 intermediário – Curso 2, Leão 4 Aqui você revisará: o vocabulário e o maior dos dois últimos literários Escutar, escrever, ler e falar intermediário – Curso 2, Ly de 5 aqui Você
aprende: o “imperfeito” as terminações de verbos regulares alguns verbos irregulares como “ver” intermediário – Curso 2, Leão 6 Aqui você aprende: Compreender uma conversa sobre uma ida ao cinema o Vocabulário sobre Cinema e Filmes Intermediários – Curso 2, Leão 7 Aqui você aprenderá: recomendar um filme e falar sobre versões originais
usando o “imperfeito” e “indefinido” para Des acreditar num evento do passado intermediário – Curso 2, Leão 8 Aqui você vai rever: o Orutuf "On Etneserp on Sovixelfer Sobrev: Â Â` Rednerpa'Vov iuqa 1 o £ ƒƒ § § ƒ, 4 osruc - oirâ ¡sentido, £ £ μ ƒƒth deveria 21 raláf e revercse, rivuo -sakoá μ μolog. OIRâ ¡¡¡CoCov: ÂCoCov: â â â â â â ªª ªª ªª ªª ªª ªª
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª £ £ £ ƒ ƒƒ§ ƒ, 3 osruc - oirâ ƒ ƒidemretni 1 etnematerrocacacACACACACACA etnematerroc ragervƒƒd e sojeded rasserpxe arap "Etnederp ovitnujbus" od ogerpme o "etserp ovitnujbus" o e "â¡¡ƒlajo" omsilanroj e oidâ¡ã¡r ed samargorp ed Oâ £ƒ§§ƒATENESERPA ERBOS Seâ¡ƒƒƒ§§ƒamrofni Rednetne A: � ên ãvia. 9 oâ £
ƒƒƒ§ƒil, 3 Osruc - Oirâ¡ã ƒIDEMRETNI "ETNESERP OVITNUJBUS" ON "RI" RALUGERRI OVREV O "ETNESERP OVITNUJBUS" ON "RA-" Me Sodanimret Seraluger Sobrev: â¡¡ƒRednerpa 8 oâ £ ƒƒƒ§ƒƒil, 3 Osruc - oirâ ênidemretni ralaf e rel, revercse, rivuo seâμã ƒ§§iL Samitlâmin Saudades de saudação de saudades: Rasiver iav ªªª ªªªCov iuqa 7 O'ƒ
ƒƒ § §, 3 osruc - oirâ ímma otemretrocer 1 etnematerroc oirâ € Sodacifing SetnerereFid So Soiciging SetnereFid So Soicigi SetnereFid So Soicetifide E Sasac ED SacitsâƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒvVI ªªªƒov IUQA 6 Oâ £ ƒƒƒ§ƒƒƒ, 3 Osruc - Oirâ Ƒƒidemretni aidarom e sievâ³ãƒmi erbos oirâ¡¡ƒlubacov o sotnematrapa e sasac erbos asrevnoc amu retnam e rednetne a:
â¡ ¡Ƒrednerpa ªªª ªªª iuqa 5 o'£ ƒƒ § ± 4 Oâ £ ƒƒƒã ƒil, 3 osruc - oirâ¡¡¡¡idemretni 1 etnematerroc redneerpmoc to Oteridni Osrucksid o seromur a oâ £ƒƒ§§§lerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlersosososo Â¡ãƒrednerpa ªªªƒcov iuqa 3 oâ £ ƒƒƒ§ƒil, 3 osruc - oirâ¡¡ã ¡Idemretni Sashuroma Ergos
oirâ ¡ƒLubacov O Seromur Erbos Rasrevnoc e Rednetne A: RPA ªªªƒCov iuqa 2 oâ £ ƒƒƒ§ƒil, 3 osruc - oirâ¡¡¡ƒcitreti Snugla "rebah" le "otcefrepmi le" "otcefrepmulp le" otsopmoc Odassap o: â¡ãƒrednerpa ªãã ƒcov iuqa 1 oâ £ ƒƒƒ§ƒil, 3 - Oirâ ãIidemretni Seâµ ên § idos 11 ralaf e rel, revercse, rivuo seâµã § ênil samitlâmin eht gniyolpme yltcerroc
oidNrG naidnI eht htiw sesarhp labrev :nrael lliw uoy ereH 3 gnidaeR ,1 esruoC - ruot tneiciforP a rof snoitaraperp tuoba gniklat erutan dna epacsdnal ,gniklaw tuoba :nrael ton lliw uoy ereH 2 gnidaeR ,1 esruoC - tneiciforP :nrael lliw uoy ereH 1 gnidaeR ,1 esruoC - sgnidaer tneiciforp 21 kaeps dna daer ,etirw ,netsil µÂ µÂ sgnidaer owt tsal eht fo
rammarg dna yralubacoV :weiver ton lliw uoy ereH 21 noitceS ,4 esruoC - 1 trap etaidemretni eht fo yralubacov eht yolpme yltcerroc ot eciov evissap eht noitagitsevni ecilop a tuoba ³Â a dnatsrednu ot :nrael lliw uoy ereH 11 .tiL ,4 esruoC - noitagitsevni etaidemretnI ecilop dna emirc dna emirc a tuoba noitasrevnoc a dloh dna dnatsrednu ot :nrael lliw
uoy ereH 01 gnidaeR ,4 esruoC - stnapicitrap etaidemretnI emos "og ot" dna "eb ot" fo "etinifedni" eht :nrael lliw uoy ereH 9 gnidaeR ,4 esruoC - etaidemretnI kaeps dna daer ,etirw ,netsil µÂ sgnidaer owt tsal eht fo rammarg dna yralubacoV :nrael lliw uoy ereH 8 tiL ,4 esruoC - yraidemretnI 1 trap fo yralubacov eht esu yltcerroc ot )noitidnoc laernu
eht fo( reyarp lanoitidnoc eht sah seitrap tuoba liam-e na dnatsrednu ot :nrael lliw uoy ereH 7 tiL ,4 esruoC - etaidemretnI serutaerc lacigam dna ysatnaf tuoba yralubacov eht sah seitrap tuoba noitasrevnoc a gniniatniam dna gnidnatsrednU :nrael lliw uoy ereH 6 noitceS ,4 esruoC - etaidemretnI "reba" brev eht fo "evitcnujbus tcefrepmi" eht "reba"
brev eht fo "lanoitidnoc" eht :nrael lliw uoy ereH 5 gnidaeR ,4 esruoC - etaidemretnI gnikaepS dna gnidaeR ,gnitirW ,gninetsiLsµÂ owt tsal eht fo rammarg dna yralubacoV :weiver ton lliw uoy ereH 4 noitceS ,4 esruoC - yraidemretnI 1 trap fo yralubacov eht yolpme yltcerroc ot "oyuc" htiw µÂ mrof ot egairram dna ³Â tuoba liam-e na dnatsrednu ot
:nrael ton lliw uoy ereH 3 tiL ,4 esruoC - yraidemretnI seitrap evitcepser rieht dna ylimaf tuoba drow eht pihsnoitaler µÂ tuoba noitasrevnoc a niatniam dna dnatsrednu ot :nrael ton lliw uoy ereH 2 gnidaeR ,4 esruoC - etaidemretnI fo fo era uoy ereH 7 daeR ,2 esruoC - ytiruces enilno tneiciforp dna gnippohs ,skrowten laicos tuoba gniklat tenretni
tuoba klat ot bacov :nrael lliw uoy ereH 6 noitceS ,2 esruoC - tneiciforP "erutuf elpmis" eht fo epahs eht :nrael lliw uoy ereH 5 tiL ,2 esruoC - tneiciforP kaeps dna daer ,etirw ,raeh µÂ sgnidaer owt tsal eht fo rammarg dna yralubacov eht :weiver ton lliw uoy ereH 4 gnidaeR ,2 esruoC - tneiciforP 1 trap fo yralubacov eht yolpme yltcerroc ot secnetnes
knil dna retne ot ,"ol rop" htiw seµÂ sserpxe emos :nrael lliw uoy ereH 3 yeLlL ,2 esruoC - tneiciforP elicnocer dna ssucsid ,pihsdneirf tuoba gniklat spihsnoitaler lanosrepretni tuoba µÂ µÂ µÂ :nrael lliw uoy ereH 2 gnidaeR ,2 esruoC - tneiciforP sbrev evixelfer fo esu dna mrof eht :nrael lliw uoy ereH 1 tiL ,2 esruoC - µÂ tneiciforp 21 kaeps dna daer
,etirw ,netsilµÂ sgnidaer owt tsal eht fo rammarg dna yralubacov eht :weiver ton lliw uoy ereH 21 tiL ,1 esruoC - tneiciforP 1 trap fo yralubacov eht yolpme yltcerroc ot "sedetsu" dna "detsu" fo evitarepmi eht :nrael lliw uoy ereH 11 yaL ,1 esruoC - tneiciforP snoitadnemmocer µÂ tuoba dna stibah gnitae tuoba gniklat doof yhtlaeh tuoba :nrael lliw uoy
ereH 01 lL ,1 esruoC - "sortoson" tneiciforP fo evitarepmi eht :nrael lliw uoy ereH 9 tiL ,1 esruoC - tneiciforP kaeps dna daer ,etirw ,raeh µÂ sgnidaer owt tsal eht fo rammarg dna yralubacov eht :weiver ton lliw uoy ereH 8 tiL ,1 esruoC - tneiciforP 1 trap fo yralubacov eht yolpme yltcerroc ot "sortosov" dna "ton" fo evitarepmi evitagen eht :nrael lliw
uoy ereH 7 nosseL ,1 esruoC - sehportsatac tneiciforp fo noitneverp dna dia tsrif ,ytefas tuoba gniklat sehportsatac latnemnorivne tuoba klat :nrael ton lliw uoy ereH 6 noitceS ,1 esruoC - tneiciforP sbrev raluger fo "evitcnujbus" eht :nrael lliw uoy ereH 5 tiL ,1 esruoC - tneiciforP kaeps dna daer ,etirw ,raeh µÂ sgnidaer owt tsal eht fo rammarg dna
yralubacov eht :weiver ton lliw uoy ereH 4 gnidaeR ,1 esruoC - tneiciforP 1 O "perfeito perfeito perfeito perfeito" para empregar corretamente o vocabulário de proficiente parte 1 - Curso 2, Leão 8 Aqui você vai rever: o vocabulário e o maior dos dois últimos leões ouvindo, escrevendo, escrevendo, lendo e falando proficiente - Curso 2, Leão 9 Aqui
você aprende: formas e usos do proficiente "subjuntivo imperfeito" - Curso 2, Leão 10 Aqui você aprende: vocabulário sobre estresse para falar sobre Bem -Ser e Pensamentos Positivos Proficiente - Curso 2, Leão 11 Aqui você vai aprender: mais usos do "subjuntivo imperfeito" " proficient - Curso 2, Lympion 12 Aqui vai rever: Vocabulário e o maior dos
dois últimos leões escutar, escrever, ler e falar 12 LINKS PROFICIAL - Curso 3, Leão 1 Aqui vai aprender: Como formar algumas festas proficientes - Curso 3, LiCon Â£ o 2 aqui vai aprender: vocabulário sobre modelos familiares para falar sobre planeamento familiar e criação da criança - Curso 3, leão 3 aqui vai aprender: "subju PERFEITO PARA
EMPREGAR EMPREGADO O VOCABULÁRIO DA PARTE LUCRATIVA 1 - CURSO 3, COMO 4 AQUI VOCÊ VAI AVALIAR: O VOCABULÁRIO E A GRATÓTICA DA ÚLTIMA LIMA, ESCREVER, LER E Falar proficientemente - Curso 3, leão 5 aqui você aprende: Proficiente - Curso 3, Leão 6 Aqui você aprende: vocabulário para discussões para expressar sua
opinião, formular argumentos e discutir opiniões, PROFICULTIVE - Curso 3, Leão 7 Aqui você vai aprender: Mais sobre o discurso indireto para empregar corretamente o vocabulário da parte 1 proficiente - Curso 3, Leão 8 Aqui você vai avaliar: Vocabula Rio e a Grata dos dois últimos Ouvir, Escrever, Ler e Falar Proficiência - Curso 3, Leão 9 Aqui vai
aprender: Como formar proficientes perguntas indiretas - Curso 3, Ly. 10 Aqui aprende: o vocabulário sobre o tema "Segredos" para falar sobre confiança, suspeita e honestidade proficiente - Curso 3, Mentira 11 Aqui aprende: mais perguntas tão indiretas para empregar corretamente o vocabulário da parte 1 proficiente - Curso 3, tuoba gniklat :nrael
lliw uoy ereH 6 lL ,5 esruoC - snuon tneiciforP gnidecerp sevitcejda no tnedicca na fo stneve tsrif eht gnibircsed :nrael lliw uoy ereH 5 tiL ,5 esruoC - tneiciforP kaeps dna daer ,etirw ,raeh µÂ sgnidaer owt tsal eht fo rammarg dna yralubacov eht :weiver ton lliw uoy ereH 4 lL ,5 esruoC - soibr©Â vda emit tneiciforp htiw evitcnujbus eht esu ot weivretni
boj a ni esu ot µÂ snoisserpxe dna yralubacov eht :nrael lliw uoy ereH 3 gnidaeR ,5 esruoC - tneiciforP stcejbo nwonknu tuoba klat ot evitcnujbus eht fo esu eht tnemyolpme rof noitacilppa Âot detaler yralubacov eht :nrael lliw uoy ereH 2 nosseL ,5 esruoC - tneiciforP evitcnujbus eht ni "tahw" dna "taht os" esu ot tnemnorivne krow dna noitautis
tnemyolpme ruoy tuoba klat ot yralubacov eht :nrael lliw uoy ereH 1 nosseL ,5 esruoC - gnidaeR tneiciforP 7 kaeps dna daer ,etirw ,raeh µÂ µÂ sgnidaer owt tsal eht fo rammarg eht dna yralubacov eht :weiver ton lliw uoy ereH 7 tiL ,4 esruoC - µÂ tneiciforp tsap tuoba klat ot "lanoitidnoc deziretupmoc" eht gnisu noitacude rehgih tuoba klat ot sdrow
wef a :nrael lliw uoy ereH 6 noLlL ,4 esruoC - seseht³Âpih tneiciforP dliub ot "evitcnujbus tcefrepmi" eht gnisu ecneirepxe loohcs ruoy tuoba klat ot sdrow erom :nrael ton lliw uoy ereH 5 gnidaeR ,4 esruoC - tneiciforP sekoj ro ³Â seirots llet ot "terp otcefrepmi" eht dna snuonorp evitaler esu ot :nrael lliw uoy ereH 4 tiL ,4 esruoC - tneiciforP kaeps dna
daer ,etirw ,raeh µÂ sgnidaer owt tsal eht fo rammarg dna yralubacov eht :weiver lliw uoy ereH 3 ³Â ,4 esruoC - tneiciforP sesongaid lacidem tuoba kaeps ot esaesid a fo secneuqesnoc dna sesuac eht no etaluceps ot :nrael lliw uoy ereH 2 nosseL ,4 esruoC - esaesid tneiciforP a fo smotpmys tsrif eht gnibircsed stnemtaert dna sesaesid tuoba gniklat
:nrael lliw uoy ereH 1 nosseL ,4 esruoC - gnidaeR tneiciforP 7 kaeps dna daer ,etirw ,raeh µÂ µÂ sgnidaer owt tsal eht fo rammarg eht dna yralubacov eht :weiver ton lliw uoy ereH 21 Procedimentos de baixo e hospital para expressar estados com "seguir" e "permanecer" edifícios impessoais convencionais - Curso 5, Leão 7 Aqui irá rever: o
vocabulário e as artes dos dois últimos literários Ouvir, escrever, ler e falar 11 substantivos e pronomes, 1 substantivos e pronomes, 2 substantivos e pronomes, 3 substantivos e pronomes, leão. Os 4 substantivos e pronomes, 5 substantivos e pronomes, lições, 6 substantivos e pronomes, 7 substantivos e pronomes, 8 les han comprou. Substantivos e
pronomes, 9 substantivos e pronomes, a leoa 10 ella le comprou legumes. Substantivos e pronomes, lionte 11 16 verbos verbos no presente, 1 yo hablo, então canções, ele viaja ... então, é l/ella come ... verbos no presente, 3 you live, então escribas, é descoberto ... verbos no presente, leão 4 yo soy, you , Â© L E ... verbos no presente, leão 5 yo inc, you
are, é verbos no presente, Lion 6 ESTOY ESCUKING, HABLING, ESTOND Viviendo ... Verbos no presente, 7 yo tengo, so tienes, is l tiene ... verbos no presente, leão 8 verbos no presente, lionte 9 me llamo, the llamas, if llama ... verbos no presente, lição 10 yo quiero, so bieres, is lire ... verbos no presente, 11 yo s, so, Ã£ Â© L Know ... verbos no
presente, lionary 12 yo piedo, so pudes, is l pede ... verbos no presente, 13 yo hago, yo pongo, yo salgo... Verbos no presente, 14 Yo Dumermo, seu duur, ... Nós dormimos... Verbos no presente, 15 verbos no presente, leão Os 16 13 leões outras formas verbais, 1º Yo ele é trabalhado, assim como dormiu, é comido ... outras formas verbais, 2 yo hablÃ£
Â©, so hablast, Ã£ Â© L HablÃ£Â³ ... Outras formas verbais, 3 anos -old Li Â£ o Las Letters. AÃ£Â°n no que ele entendeu las reglas del juego. Outras formas verbais, 4 yo escive, yo tuve, yo eu era ... outras formas verbais, 5 yo lidies, so comnÃ£as, é tanoma ... outras formas verbais, 6 Eu era, ele era, ele era ... Outras formas verbais, liér -£ o 7 juntas
See ênamos paraculas. Outras formas de verbo, lion £ o 8 outras formas verbais, liér -£ o 9 Eu compro no supermercado. Outras formas de verbo, lion £ o 10 outras formas verbais, lion -£ o 11 outras formas verbais, liã £ o 12 quando cheguei, Ã © © Eu já saí. Outras formas verbais, Liã§ £ 13 que teríamos casado em Las Vegas. 8 Adjetivos e Advó
RBIOS, Liãƒ £ O 1 Adjetivos e Advér. , Liã © 3 Adjetivos e Advér -rbs, Liã -£ 4 Rapidamente, facilmente ... adjetivos e advogados rbios, liãƒ § © rbios, liã § © £ o 5 sempre, normalmente, geralmente adjetivos e advogados rbios, liã -‘£ £ £ £ ã Ã ° 6 todas as tardes tomamos um café. Adjetivos e varbpos, Liã £ 7 Adjetivos e Advér -rbs, Liã £ 8 £ 8 Casa
Velha, Casa Velha, Pobre Amigo, Pobre Amigo 13 Liã § § Mãe compra muitas gomas. Ele não liga. Estou esperando por horas. Aquele romance, cujo autor eu não sei, eu gosto muito. Não vamos à praia com mau tempo. Eu gostaria de comprar um guarda -chuva se o tempo estivesse ruim. Se tivéssemos tido tempo, teríamos ido ao teatro. O que você
acha enquanto joga? Rub © n dançou mais do que as meninas. Torne -se, torne -se, entre, esteja em €. 14 Os verbos não "subjuntivos", liéros, é melhor que preparemos algo para morder. Verbos não "subjuntivos", liã £ 2 £ 2 Aqui eu aprendo: O que aumenta um pouco o volume? Verbos não "subjuntivos", liã -£ 3, espero que os queijos sejam ricos.
Verbos não "subjuntivos", liã -£ 4 £ 4 Aqui você aprende: prohä ‚` `Ben, que contamos mentiras. Verbos não "subjuntivos", liã £ £ o 5 Aqui eu recomendo que você veja a catedral. Verbos não "subjuntivos", liã -£ 6 £ 6 Aqui eu quero que você me diga a verdade. Verbos não "subjuntivos", liã £ £ o 7 Aqui você aprende: Duvido que você seja vegetariano.
Verbos não "subjuntivos", liã £ 8 £ aqui eu aprendo: Estou feliz por você ter vindo à minha festa. Verbos não "subjuntivos", liã £ £ o 9 Aqui você aprende ã conmigo. Verbos no "subjuntivo", LiÃ§ÂÃ£Âo 11 Aqui vocÃªÂ aprenderÃ¡Â: Antes de que saliÃ©Âramos, Ana siempre se maquillaba horas y horas. Verbos no "subjuntivo", LiÃ§ÂÃ£Âo 12 Aqui
vocÃªÂ aprenderÃ¡Â: Ã¡ÂNos gustarÃÂa que cantarais una canciÃ³Ân! Verbos no "subjuntivo", LiÃ§ÂÃ£Âo 13 Aqui vocÃªÂ aprenderÃ¡Â: Nadie les creyÃ³Â que estuvieran en Argentina. Verbos no "subjuntivo", LiÃ§ÂÃ£Âo 14 Aqui vocÃªÂ aprenderÃ¡Â: Quise que me tradujeran lo que habÃÂa pasado. 10 liÃ§ÂÃµÂes Espanhol para fÃ©Ârias, LiÃ§ÂÃ£Âo
1 Aqui vocÃªÂ aprenderÃ¡Â: o que vocÃªÂ precisa para fazer a mala de viagem o vocabulÃ¡Ârio relacionado a viagens Espanhol para fÃ©Ârias, LiÃ§ÂÃ£Âo 2 Aqui vocÃªÂ aprenderÃ¡Â: como se deslocar no aeroporto como pedir informaÃ§ÂÃµÂes sobre seu voo Espanhol para fÃ©Ârias, LiÃ§ÂÃ£Âo 3 Aqui vocÃªÂ aprenderÃ¡Â: a entender um anÃºÂncio
do piloto o vocabulÃ¡Ârio relacionado a viagens aÃ©Âreas Espanhol para fÃ©Ârias, LiÃ§ÂÃ£Âo 4 Aqui vocÃªÂ aprenderÃ¡Â: como pedir instruÃ§ÂÃµÂes e segui-las corretamente como dizer que vocÃªÂ nÃ£Âo entendeu algo como pedir a alguÃ©Âm para falar mais devagar Espanhol para fÃ©Ârias, LiÃ§ÂÃ£Âo 5 Aqui vocÃªÂ aprenderÃ¡Â: como
comprar uma passagem como entender o vocabulÃ¡Ârio bÃ¡Âsico sobre transporte pÃºÂblico como pagar por uma passagem Espanhol para fÃ©Ârias, LiÃ§ÂÃ£Âo 6 Aqui vocÃªÂ aprenderÃ¡Â: como falar sobre uma reserva que vocÃªÂ fez em um hotel o vocabulÃ¡Ârio relacionado Ã acomodaÃ§ÂÃ£Âo Espanhol para fÃ©Ârias, LiÃ§ÂÃ£Âo 7 Aqui vocÃªÂ
aprenderÃ¡Â: como fazer pedidos em um bar ou restaurante como pedir a conta Espanhol para fÃ©Ârias, LiÃ§ÂÃ£Âo 8 Aqui vocÃªÂ aprenderÃ¡Â: como perguntar o preÃ§Âo de algo como se virar em um supermercado o vocabulÃ¡Ârio relacionado a compras Espanhol para fÃ©Ârias, LiÃ§ÂÃ£Âo 9 Aqui vocÃªÂ aprenderÃ¡Â: como visitar um museu e
seguir um guia turÃÂstico o vocabulÃ¡Ârio relacionado Ã arte Espanhol para fÃ©Ârias, LiÃ§ÂÃ£Âo 10 Aqui vocÃªÂ aprenderÃ¡Â: como se comunicar quando vocÃªÂ nÃ£Âo estÃ¡Â se sentindo bem como ir a uma consulta mÃ©Âdica como indicar o que e onde dÃ³Âi 10 liÃ§ÂÃµÂes Espanhol para Euq a érUq: Ârrednerpa aîƒCov iuqa 01 O'£ ã ã £ £ ã ã ã
ã ã Aqui não vai aprender: Palavras importantes para se apresentar e cumprimentar as pessoas Espanhol para FÃÂ© rias in MÃ  µ          µ µ Â© irias in MÃ Â© xico, LiÃãÂ§2 Aqui não vai aprender: Algumas maneiras de mostrar suas habilidades de linguagem ÂÏs para entender melhor o que as pessoas estão falando Espanhol para os Cristãos no
México Â© México, LiÃutraÂ Ley 4 Aqui não vai aprender: frases úteis para usar em restaurantes, tais como encomendar bebidas e a conta espanhola para México Â© xico, Leia 5 Aqui vai aprender: como pedir horas de abertura de lojas como falar sobre pagamento espanhol mM para FÃuxo, México, LiÃáX Aqui vai aprender: Como viajar para o
México Â© xico frases importantes para o transporte público e aluguer de um carro espanhol para o México Â© México, 7 Aqui não vai aprender: O que pedir para descobrir o caminho para um lugar em espanhol para FÃá Ârias em MÃutro México, LiÃã¼Â§8 Aqui não vai aprender: como dizer que não são frases bem importantes para usar com
médicos e em fazendas espanholas para cristãos no México Â© xico, Ley 9 Aqui não vai aprender: maneiras de descrever um problema e pedir ajuda com frases importantes para usar com a política espanhola para FÃττÂ© rias no México Â©, LiÃãÂ10 Aqui não vai aprender: Mexicano Âτ não vai ouvir muito durante a sua viagem 9 Leituras Expandir
Âvocabulário: Comida e Bebidas, Leia 1 produtos hortícolas e produtos hortícolas. Vocabulário de expansão: Comida e bebidas, LiÃ2 Aprenda os nomes de diferentes tipos de carne e leite popular. Vocabulário expandido: Comida e bebidas, Leia 3 Aprenda os nomes de doces e sobremesas de dar água na boca! Expanding Vocabulary: Comida e
bebidas, Leia 4 Aprenda o básico para pedir bebidas. Vocabulário em expansão: Comida e bebidas, Leia 5 Aprenda a encomendar bebidas e faça referência ao Âµ em bares e restaurantes. 31 secnetnoil ,spihsnoitaler namuh eht 21 yranoil ,snoitaler namuh ehT 11 £Â snoitaler namuh eht 01 noil ,spihsnoitaler namuh eht 9 yranoil ,snoitaler namuh eht 8
yranoil ,spihsnoitaler namuh eht 7 etnoiL , snoitaler namuh eht 6 yranoil ,snoitaler namuh eht 5 noil ,spihsnoitaler namuh eht 4 yranoil ,spihsnoitaler namuh eht 3 etnoil ,s£Ã namuH snoitaler sa 2 yranoil ,snoitaler namuh eht 1 gninil ,spihsnoitaler namuh rof senil 41 41 snossel ,snoinipo dna sgnileef 31 snossel ,snoinipo dna sgnileef 21 ,snoinipo dna
sgnileef 11 noil ,snoinipo dna sgnileef 01 ,snoinipo dna sgnileef 9 snossel ,snoinipo dna sgnileef 8 ,snoinipo dna sgnileef 7 ,snoinipo dna sgnileef 6 ,snoinipo dna sgnileef 5 ,snoinipo dna sgnileef 4 ,snoinipo dna sgnileef 3 noiL ,snoinipo dna sgnileef 2 ,snoinipo dna sgnileef 1 ,snoinipo dna sgnileef stnemnoil 41 snoil 22 snoil 41 snoil 12 41 gninil ,dlrow
latigid ehT 31 £Â ,dlrow latigid eht 21 yranoil ,dlrow latigid eht 11 yranoil ,dlrow latigid eht 01 noitanoil ,dlrow latigid eht sgnilyL 41 stnemnoil 02 setA§Â 71 senoil 71 snoil 51 21 £Â ,sesarhp dna sdrow tsrif 11 ecnetnoil ,secnetnes dna sdrow tsrif 01 noil ,sesarhp dna sdrow tsriF 9 o £Â ,sesarhp dna sdrow 8 8 noil ,sesarhp dna sdrow tsrif 7 noil
,sesarhp dna sdrow tsrif 6 noil ,secnetnes dna sdrow tsrif 5 noil ,sesarhp dna sdroW tsriF 4 gniyL ,sesarhP dna sdroW tsriF 3 gniyL ,sesarhP dna sdroW tsriF 2 gniyL ,sesarhP dna sdroW tsriF 1 gniyL ,sesarhP dna sdroW tsriF seoCiL 21 .nitaL hcir eht fo sknird suoiciled emos tuoba erom nrael 9 noil ,sknird dna doof :yralubacov eht gnidnapxE .sdoof
naciremA nitaL lanoitidart emos nrael 8 gninil ,sknird dna doof :yralubacov eht gnidnapxE !sknird hsinapS eseht rof gniksa evitan a ekil dnuos 7 gninil ,sknird dna doof :yralubacov eht gnidnapxE .sehsid ecaps lanoitidart emos nraeL 6 noil ,sknird dna doof :yralubacov eht gnidnapxE .tnuocca eht redro ot woH Read 14 12 readμ13 readμa) Transport
and travel, Read 1 Transport and travel, Read 2 Transport and travel, Read 3 Transport and travel, Read 4 Transport and travel, Read 5 Transport and travel, Read 6 Transport and travel, Read 7 Transport and travel, Read 8 Transport and travel, Read 9 Transport and travel, Read 4 o 10 Transport and travel, LiLon 11 Transport and travel, LiLon 12
Transport and travel LiLon 13 17μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ 18 ler 4 O mundo humano, Leia 5 O mundo humano, Leia 6 O mundo humano, Leia 7 O mundo humano, Leia 8 O mundo humano, Leia 9 O mundo humano, Leia 10 O mundo humano, Leia 11 O mundo humano, Leia 12 O mundo acadêmico, Lei 16 leia Serviços públicos, Lei 8 Serviços
públicos, Lei 9 Serviços públicos, Lei 10 Serviços públicos, Lei 11 Serviços públicos, Lei 12 13 13 leituras 14 liêsohn 13 Leia 3 Vinho, cozinha e gastronomia, Leia 4 Vinho, cozinha e gastronomia, Leia 5 Vinho, cozinha e gastronomia, Leia 6 Vinho, cozinha e gastronomia, Leia 7 Vinho, cozinha e gastronomia, Leia 8 Vinho, leitura 9 15 ler
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