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PLANO DE ENSINO
Ficha Nº 2 (parte variável)

I

l

Disciplina: Língua Alemã I
Código: HE203
Turma: A
Natureza:
( ) anual
_{X) semestral
Carga horária:
aulas teóricas: 02
aulas práticas: 02
estágio: .................
Total: 60
Créditos: 03
Pré-requisito: não tem
Co-requisito: ..............................................................................................................
OBJETIVO:
Estabelecer, manter e encerrar comunicação rápida em alemão.
Comunicar-se verbalmente e redigir textos, utilizando-se de estruturas básicas e intermediárias
do alemão corrente, com adequação e correção linguística.
Dominar estruturas básicas da oração simples alemã, bem como saber expressar-se (em
português) sobre sua forma e regras básicas, utilizando-se de metalinguagem coerente.
Dispor de vocabulário aproximando de 2000 palavras, não só do ponto de vista semântico, mas
também de informações sobre suas características formais quando inseridos em estruturas
sintáticas mais complexas (gênero, formação do plural dos substantivos; regência e
particularidades da conjugação verbal).
Dominar os recursos básicos para a pesquisa de cunho informativo.
Conscientizar-se da natureza do aprendizado de uma língua estrangeira e do contato cultural
que essa atividade implica.

EMENTA
Estudo da Língua Alemã, treinando o aluno nas habilidades de ouvir e ler, falar e escrever.
Utilização de um vocabulário básico de aproximadamente 2.000 palavras, segundo a listagem de
palavras do Deutscher Hochschui-Verband que é reconhecido internacionalmente como parâmetro.
Nível inicial.
PROGRAMA:
De acordo com o conteúdo do livro didático Blaue Blume, lição 20 até 35:
- narrar os principais dados biográficos de uma pessoa
- falar sobre desejos e planos
- leitura de textos ficcionais
-estratégias de leitura
-expressar-se sobre impressões e sensações pessoais
- conversar sobre viagens
- o ano e suas estações; a semana; o dia
- leitura de textos jornalísticos
-aspectos culturais dos países de língua alemã e do Brasil

-tempos verbais: Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur, Konjunktiv 11,
- frases subordinadas
- aspectos fonéticos,
- complemento local, temporal,
- declinação dos substantivos e adjetivos.
-artigos possessivos
- preposições
-grupos nominais
- aspectos sintáticos do alemão.

PROCEDIMENTOS DIDATICOS:
1. Situações comunicativas
2. Aula interativa
3. Exercícios estruturais
4. Exercícios de compreensão auditiva
5. Exercícios de leitura e escrita
6. Redação de pequenos textos
7. Utilização de jogos didáticos
8. Realização de pequenos projetos temáticos e informativos
9. Discussões (em alemão ou português) sobre diversos temas

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO :
Participação em sala de aula; provas escritas na metade e no final do semestre; correção e
avaliação das lições de casa; prova oral sobre livro sugerido pela professora; realização de projeto
temático.
BIBLIOGRAFIA MINIMA:
BLAUE BLUME:Deutsch ais Fremdsprache: Livro do Curso. Hubert Eichheim et ai. , tradutores:
Paulo Oliveira e Susana Kampff Lages. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2006 .

Validade: 1o Semestre
Professora: Ruth Bohunovsky
Coordenadora da Área: Ludmila C. Sandmann
Chefe do Departamento: Terumi Koto B. Villalba
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