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I Código: HE083
Disciplina: Língua Italiana 11
I Turma : A
(X)
semestral
( ) anual
Natureza:
aulas práticas : 02
aulas teóricas: 02
Carga horária:
Créditos: 03
Total:60
estágio: ... ..............
Pré-requisito: Língua Italiana I - HE082
Co-requisito: .. ... ................ ... ... ..... :... .............. ... ...... ...... .... .... ..... ........... ....... ... ... ....... .
OBJETIVO:
Esta disciplina visa a que o aluno avance no trabalho de perceber e interpretar o funcionamento
discursivo da língua italiana, considerando-a não como uma mera seqüência de palavras ou frases,
mas como discurso com suas regras de organização. Os fatos gramaticais serão, portanto, vistos
em sua funcionalidade discursiva para que o aluno possa perceber os mecanismos da língua e
seus efeitos de sentidos e, a partir disso, construir seu espaço lingüístico-discursivo.
EMENTA
Disciplina de iniciação á língua escrita:
1. Leitura de textos de atualidades;
2. Exercícios de fixação das estruturas da língua escrita a partir dos textos escolhidos;
3. Iniciação à redação;
4. Reflexão sobre os mecanismo lingüísticos e o sistema de regras da língua italiana.
PROGRAMA:
Unidades 6 a 10 do manual Espresso 3 ;
PROCEDIMENTOS DIDATICOS :
Aulas fundamentadas pelo método comunicativo bem como em outros métodos, de acordo com os
objetivos a serem atingidos, com atividades que proporcionem o desenvolvimento e aprimoramento
das quatro habilidades: falar, ler, ouvir e escrever em Língua Italiana. Exercícios que privilegiam
uma visão analítica da língua em questão serão priorizadas.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
Serão observados os critérios de assiduidade, participação, e três avaliações cujas datas serão
acordadas no decorrer do semestre. Essas avaliações seguirão as normativas apresentadas no
1
QCE , valorizando não somente os conteúdos gramaticais, mas a língua em uso, em textos orais
ou escritos . Além disso, será requerida a leitura de dois livros para a discussão e elaboração de
resenha .
BIBLIOGRAFIA MINIMA:
BALI, M & ZIGLIO, L. Espresso 3. Firenze: Alma Edizioni, 2003; COSTA, Rosella Bozzone.
Viaggio nell'italiano. Torino: Loescher, 2004. GHINZBURG , N. La città e la casa. TAMARO, S. Va
dove ti porta i/ cuore.
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http://dizionari.corriere. it!dizionario_italiano/index.shtml;
www. garzanti. it;
www.repubblica .it; www.corrieredellasera. it.
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