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PROGRAMA DE DISCIPLINA

CURSO: LETRAS ESTRANGEIRAS – Bacharelado/Licenciatura
1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
CÓDIGO: LLE 7112
NOME DA DISCIPLINA: Compreensão e Produção Oral em Língua Alemã II
CARGA HORÁRIA TOTAL: 72 h/a – 04 créditos
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR (PCC): ------EQUIVALENTE/s: LLE 5702
PRÉ-REQUISITO/s: LLE 7111
2. EMENTA

Compreensão e produção de textos orais em língua alemã através da exposição do aluno a gêneros
textuais/discursivos característicos de situações do cotidiano, do trabalho e da mídia.
3. OBJETIVO

Desenvolver as habilidades lingüísticas, comunicativas e discursivas necessárias para a interação no modo
oral através da compreensão e produção, em língua alemã, de gêneros textuais/discursivos em situações do
cotidiano, do trabalho e da mídia.
3.1 Objetivo Específico

• Desenvolver a compreensão e produção oral de gêneros textuais/discursivos usados no cotidiano, no
trabalho e na mídia.
• Desenvolver a compreensão de enunciados de maior elaboração gramatical, lexical e fonológica.
• Desenvolver a produção oral de enunciados de maior elaboração e acurácia gramaticais, lexicais e
fonológicas.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

•
•
•
•
•

Compreensão e produção de informações sobre atividades e situações do cotidiano
Compreensão e expressão de informações sobre atividades e situações relacionadas ao mundo do
trabalho
Compreensão e produção de textos orais sobre temas atuais nos gêneros característicos da mídia
Compreensão e produção de padrões prosódicos, ênfase, ritmo, entonação e encadeamento mais
elaborados
Produção de sons e seqüências de sons de vogais e consoantes

Suporte lingüístico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passado Präteritum vs. Perfekt
Futuro e formas perifrásticas
Modais para expressar necessidades e sugestões, no presente e no passado
Verbos com prefixos separáveis
Voz passiva
Infinitos, imperativos e outras estruturas para dar instrução
Orações subordinadas com wenn, weil, daß
Advérbios de quantidade com substantivos contáveis e não contáveis
Advérbios de seqüência e de tempo
Adjetivos comparativos
Particípios com função adjetiva

•

Discurso indireto

Suporte estratégico
• Estratégias de expressão oral: tomada de turnos, reconhecimento de problemas na comunicação e
elaboração de esclarecimentos, manutenção do turno e da interação, fluxo da conversa.
• Estratégias de compreensão oral: reconhecimento das idéias principais, atenção seletiva, solicitação
de esclarecimentos, cessão de turno
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