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Ementa
Introdução à compreensão e produção de textos escritos em língua alemã através da
exposição do aluno a diversos gêneros textuais/discursivos em situações familiares e
habituais.

Objetivo geral
Introduzir habilidades lingüísticas, comunicativas e discursivas de compreensão e
produção escrita sobre situações elementares do cotidiano com níveis básicos de
complexidade, através do uso de recursos léxico-gramaticais básicos, próprios da língua
alemã.

Objetivos específicos
•
•
•

Introduzir a compreensão e produção escrita de gêneros textuais/discursivos
usados em situações elementares (por exemplo: no cotidiano, na família, na
escola), com níveis de complexidade básica.
Iniciar a desenvolver a capacidade de compreensão de estruturas básicas no que
tange à elaboração gramatical e lexical em gêneros textuais/discursivos
elementares.
Iniciar o desenvolvimento da capacidade de produção escrita de enunciados
simples no que tange à elaboração e adequação gramaticais, lexicais.

Conteúdos
•
•
•
•

Aspectos subjacentes a qualquer texto: introdução, desenvolvimento, conclusão:
compreensão e produção
Textos escritos dando informações sobre atividades e situações básicas do
cotidiano, da escola, da família: compreensão, produção.
Marcadores do discurso escrito elementar: compreensão e produção.
Padrões elementares de encadeamento: compreensão e produção.

Suporte lingüístico:
•
•
•
•
•

Expressões básicas de interação em língua alemã
Sentenças declarativas simples
Os diferentes tipos de pergunta em língua alemã
O imperativo
Conjugação de verbos no presente e no pretérito

•
•
•

Verbos modais: introdução
Estruturas básicas com negação
O Perfekt: introdução

Suporte estratégico
•
•

Estratégias de produção e compreensão escrita básica: apresentação
individual, perguntas simples, comandos
Estratégias de compreensão e produção escrita: reconhecimento e utilização
de estruturas simples modalizadas, de tempos verbais, da estrutura sentencial
do alemão
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