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Prática Especifica
(PE): 2

EMENTA
Paráfrases orais dos textos propostos ao longo das aulas; análises pontuais dos termos encontrados e das
colocações; uso denotativo e conotativo dos itens lexicais; modos de dizer; linguagens de especialidades.
PROGRAMA
Revisão das estruturas e funções tratadas na disciplina de Língua Italiana 111; revisão dos tempos do presente,
passado e futuro; concordância dos tempos; o modo condicional; o discurso indireto; introdução ao modo subjuntivo.
Os tópicos gramaticais não serão necessariamente extraídos dos textos selecionados, mas serão escolhidos e
estudados sobretudo em função da prática concreta da língua em sala de aula, dando-se ênfase à utilização dos
tempos verbais e do discurso indireto, com o intuito de conciliar um uso cuidado da língua com a complexidade
inerente aos temas propostos.
OBJETIVO GERAL
Discutir e escrever com correção e eficácia sobre aspectos da cultura e da atualidade italiana.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Utilizar estruturas e funções linguísticas adequadas ao nível (concordâncias; tempos do presente, passado e futuro;
condicional; discurso indireto).
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Aulas presenciais com conteúdos de reflexão linguística; exercícios; exposição oral; conversação sobre o conteúdo
de textos.
FORMAS DE AVALIAÇÃO
Participação; frequência; avaliação das tarefas e exercícios realizados sobre estruturas gramaticais e tipologias
textuais; provas orais; duas provas escritas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DARDANO, Maurizio; TRIFONE, Pietro. La nuova grammatica della língua italiana. Bologna, Zanichelli, 1997.
ZINGARELLI, Nicola. Vocabolario della língua italiana. Bologna, Zanichelli, 2016.
TRIFONE, Pietro; FILIPPONE, Antonella; SGAGLIONE, Andreina. Affresco italiano 81. Firenze, Le Monnier, 2015
Web - sites e material indicado pela professora.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MEZZADRI, Marco. Grammatica essenziale della língua italiana con esercizi. Perugia, Guerra Edizioni, 2015.
NOCCHI, Susanna. Grammatica pratica della língua italiana. Firenze, Alma Edizioni, 2002.
Ano/semestre:2016/2
Professora da Disciplina: Paoletta Santoro
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