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OBJETIVO:
Apresentar estruturas gramaticais básicas da língua italiana, a fim de dar ao aluno condições de
compreender situações que representem, de modo fidedigno, a cultura italiana e seu contexto.
Apresentar estruturas e modalidades verbais (presente, passado, futuro) e particularidades
lingüísticas recorrentes, respeitando as variantes sociolinguísticas em suas múltiplas abordagens.
Iniciar o aluno em estruturas escritas básicas da língua italiana
EMENTA
1. Apresentação das estruturas elementares da língua falada, nas várias situações comunicativas;
2. Exercícios específicos de fonologia;
3. Prática de conversação;
4. Prática de leitura (iniciação);
5.
Fixação das estruturas conhecidas através de atividades diversas.
PROGRAMA:
1. Primi contatti
I pronomi soggetto
Gli articoli determinativi
Avverbi interrogativi
2. lo e gli altri
Verbi regolari in -are; essere, avere, stare e fare
I sostantivi
Gli articoli lndeterminativi
Le particelle interrogative
Testo: lo e /ui- Natalia Guinzburg (La bottega dell'ltaliano)
3. Buon appetito!
Verbi regolari in -ere, volere e preferire
11 plurale dei sostantivi

4.

Testi complementari:
Ricette del/a cucina italiana típica di ogni regione d'ltalia
La vera pizza si fa cosi (Sapore d'ltalia)
Nuovi stili a/imentari
Film: Sabato, domenica e lunedi- Lina Wertmüller
Tempo libero
Verbi regolari in -ire; andare, giocare, leggere, uscire
lndicazioni di tempo e di luogo
Verbo Piacere

5. In albergo
Esserci
I verbi poeter e venire
Locuzioni Temporali
Le preposizioni semplici e articolate
I numeri ordinali e Cardinali
Video: Canzone Che cosa c'é- Gino Paoli
Laura non c'é - Nek
6.

In giro per l'ltalia
11 verbo andarei

Gli aggettivi
lndicazioni di luogo
Dovere, sapere
Testi e Video di Turismo in ltalia che presentino caratteristiche di città e regioni famose :
I Trulli di Alberobello
·
Venezia sparirà?
Roma: caput mondo
Bologna: la grassa, la dotta, la turrita
L'italia d'oggi: la crescita degli extracomunitari (Corriere della será, La Repubblica)
7.

Andiamo in vacanza!
11 Passato Prossimo
Participi passati regolari e irregolari
Locuzioni temporali nel passato
Video: Come prenotare um albergo in /ta/ia?

8.

Sapori d'ltalia
Le quantità
I partitivi
I pronomi diretti: lo, la, li, le e il partitivo ne
Verbi impersonali
Film : Pranzo di Ferragosto

9. Vita quotidiana
Locuzioni temporali
Verbi riflessivi
Avverbi
10. Fare acquisti
I colori
Capi d'abbigliamento
11 comparativo
I diminutivi
Testi: La moda made in lta/y
Milano: capital del/a moda

PROCEDIMENTOS DIDATICOS:
Aulas expositivas, atividades audiovisuais, atividades interativas que promovam a participação oral;
apresentação de textos variados, especialmente extraídos de jornais e revistas contemporâneos.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
Duas avaliações principais, participação em aula, freqüência , verificação de exercícios
complementares passados em aula, com produção de textos escritos
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