Alemão A1.1 (Iniciação)
O curso livre de Alemão (A1.1 – Iniciação) tem como principal objetivo desenvolver as competências básicas de
compreensão de leitura, compreensão oral, expressão escrita e oral, necessárias para uma comunicação básica em
língua alemã em situações do quotidiano pessoal e profissional (áreas de Turismo e Atendimento).
Este curso de curta duração terá a duração de 20 horas e abordará os seguintes conteúdos:
-

Aspetos caracterizadores da língua e da cultura alemã

-

Regras do sistema fonológico da língua alemã

-

Dados pessoais

-

Interação em contexto de sala de aula

-

Interação em contexto de café/restaurante/hotel (atendimento)

-

Marcações / Rotina diária

-

Orientação numa cidade

-

Conteúdos gramaticais

FORMADORA
Sandra Vasconcelos
CALENDARIZAÇÃO
Quartas-feiras das 14:00 – 16:00 ou das 16:00 às 18:00 (mediante inscrição)
INSCRIÇÕES
Até ao dia 22 de abril
PREÇO DE INSCRIÇÃO
€50 (10% de desconto para a comunidade P.PORTO)
Alemão A1.1 (Iniciação)
Programa detalhado
Com este curso pretende-se desenvolver as competências básicas de compreensão de leitura, compreensão oral,
expressão escrita e oral, necessárias para uma comunicação básica em língua alemã em situações do quotidiano
pessoal e profissional ( áreas de Turismo e Atendimento).
Competências específicas:
-

Desenvolver as várias competências linguísticas através de atividades que promovam a compreensão e
expressão oral e escrita, assim como a interação;

-

Promover a comunicação, em diferentes contextos situacionais (situações de atendimento, recepção e
atividades turísticas);

-

Aprender estruturas básicas da língua;

-

Conhecer os aspetos mais marcantes da cultura alemã;

Programa
-

Aspetos caracterizadores da língua e da cultura alemã

-

Regras do sistema fonológico da língua alemã

-

Dados pessoais

-

-

-

o

Saudações e despedidas

o

Apresentar-se / apresentar alguém

o

Cidades, Países e Línguas

Interação em contexto de sala de aula
o

Perguntar

o

Pedir para repetir

o

Perguntar por

o

Indicar objetos

Interação em contexto de café/restaurante/hotel
o

Começar uma conversa

o

Pedir uma bebida

o

Pedir a conta

Interação em contexto de atendimento
o

-

-

Marcações / Rotina diária
o

Combinar algo / Fazer marcações (em contexto profissional e pessoal)

o

Pedir e dar informação sobre horas e datas;

Orientação numa cidade
o

-

Pedir e dar informações

Falar sobre cidades e atracões turísticas

Conteúdos gramaticais

Avaliação
60% atribuídos à frequência e participação ativa nas aulas;
40% atribuídos aos testes de compreensão e expressão escrita, compreensão oral e expressão oral.

