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Ementa  

Estudo das situações prático-discursivas da língua alemã mediante o uso de 
estruturas léxico-gramaticais de nível inicial para o desenvolvimento das quatro 
habilidades comunicativas, sensibilizando o aluno para os aspectos sócio-culturais 
e interculturais das comunidades falantes desta língua. 
 

Descrição do Conteúdo 
1. Aspectos textuais e sócio-culturais 
Gêneros textuais: certidão de registro de residência (Meldebestätigung), catálogo 
de eventos culturais e de entretenimento, placa de consultório médico, poema, 
mapa urbano, planta de edifício, agenda, prospecto, cartão de visita, verbete de 
dicionário, relação de horários de ônibus, cartão postal, programação de 
excursões. 
Sociedade e cultura: encontros interpessoais, pontualidade sob uma perspectiva 
intercultural, orientação no local de trabalho, trajetória para o trabalho, a cidade de 



Leipzig, profissões, cotidiano, a cidade de Berlim. 
2. Funções da linguagem 
Informar o tempo; descrever rotina diária; marcar encontros; desculpar-se por 
atraso; informar local de trabalho e moradia; descrever trajetória para o local de 
trabalho; perguntar sobre localização em edifícios; perguntar sobre pessoas; 
marcar encontros, reuniões, consultas pelo telefone; falar sobre profissões; 
descrever atividades; apresentar pessoas no trabalho; interpretar estatísticas; 
perguntar sobre como chegar a vários tipos de lugares e realizar informações 
desse tipo; narrar viagem; escrever cartão postal. 
3. Estruturas léxico-gramaticais 
Campos lexicais: horários, dias da semana, partes do dia, cidade, meios de 
transporte, escritório, computador, profissões, atividades, turismo, cultura. 
Sintaxe e morfologia: frases interrogativas com Wann?, Von wann bis wann?; 
preposições temporais am, um, von...bis; verbos de partícula separável; negação 
com nicht; pretérito imperfeito de haben; variantes com dativo das preposições que 
regem tanto acusativo quanto dativo (Wechselpräpositionen); preposições mit e 
bei; ordinais; verbos modais müssen e können; estrutura da frase (Satzklammer); 
artigos possessivos e kein- no acusativo; variantes com acusativo das preposições 
que regem tanto acusativo quanto dativo (Wechselpräpositionen); preposição 
durch; preposição zu e circumposição  an...vorbei.  
4. Ortografia, pronúncia e entonação 
As consoantes oclusivas p, b, t, d, k e g. Entonação em interrogativas. As 
consoantes fricativas f, w e v. Consoantes nasais n, ng e nk. Consoantes líquidas l 
e r. 
5. Técnicas e estratégias de aprendizagem 
Trabalhar com fichas especificando papéis na interação comunicativa. 
Planejamento cronológico de exercícios. Construção de campos lexicais. Realizar 
anotações em um calendário. Trabalhar com o dicionário. Organizar informações 
de um texto numa tabela. Elaborar um cartaz com material de aprendizagem. 
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