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Ementa  

Estudo das situações prático-discursivas da língua alemã, mediante estruturas léxico-
gramaticais de nível intermediário 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: mapa de itinerários ciclísticos; calendário de feriados; canção; 
reportagem estatística; propaganda; artigo de jornal; receita culinária; boletim 
meteorológico; carta de amor.    
Sociedade e cultura: férias na Alemanha; itinerário ciclístico ao longo do Danúbio; 
acidente de bicicleta; feira livre; supermercado; hábitos alimentares; moda; compra de 
roupa; condições meteorológicas; corpo e esporte; consulta à médica da família; 
emoções;  
2. Funções da linguagem 
Falar sobre férias; descrever um acidente; escrever texto sobre si próprio; perguntar e 



dizer o que se quer num estabelecimento comercial, solicitar e informar preço; falar sobre 
comidas e bebidas; compreender e explicar uma receita culinária; falar sobre roupas; 
comprar roupas; informar cores e tamanhos; compreender e fornecer informações sobre 
as condições meteorológicas; nomear partes do corpo; falar sobre doença, mal-estar, dor 
etc.; dar conselhos e instruções; fazer recomendações; escrever uma carta. 
3. Estruturas léxico-gramaticais 
Campos lexicais: férias; família; meses; acidente; compra de alimentos; pesos e medidas; 
refeições e pratos; roupa; cores; condições meteorológicas; partes do corpo; doenças.  
Sintaxe e morfologia: pretérito perfeito dos verbos regulares e irregulares; adverbiais de 
freqüência jeden Tag, manchmal, nie; pronome interrogativo welch-; comparação de viel, 
gut e gern; adjetivos no acusativo; artigo indefinido; pronomes demonstrativos dieser, 
dieses, diese e der, das, die; pronome expletivo es; imperativo; verbo modal dürfen; 
pronomes pessoais no acusativo. 
4. Ortografia, pronúncia e entonação 
Marcação de vogais longas e breves. As terminações -e, -en, -el e -er. Vogais e 
metafonias: ie – u – ü e e – o – ö. 
5. Técnicas e estratégias de aprendizagem 
Classificar textos. Interpretar e resumir um texto. Construir um associograma com as 
relações entre condições meteorológicas e cores em diferentes culturas. Trabalhar com 
fichas designativas de diferentes papéis na interação comunicativa. Atividade lúdica 
envolvendo pronomes. 
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