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 Objectivos: 
Esta disciplina é um curso de iniciação para alunos sem conhecimentos prévios em Língua Alemã. A 

disciplina permitirá ao aluno alcançar o nível básico A1.1 do Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas.   

 

O manual principal da disciplina é Linie 1 A1.1 (ver Bibliografia). O manual demonstra o quotidiano 

dos países de expressão alemã, que os estudantes compararão com as suas próprias experiências. Estes 

recursos educativos exigem dos alunos uma participação ativa, autónoma e criativa nas aulas desta 

disciplina. Material complementar autêntico de áreas de interesse dos formandos será posto à 

disposição dos mesmos e trabalhado ao longo do curso. 

 

Neste curso, os estudantes aprendem a gerir situações do dia-a-dia em língua alemã e a entender e 

escrever textos falados ou escritos simples. Os discentes descobrirão as estruturas gramaticais de forma 

contrastiva e prestarão atenção ao funcionamento da língua (language awareness).  

No final do semestre, os alunos deverão ser capazes de: 

 

- Escrever de forma básica em alemão. 

- Conseguir apresentar-se aos outros e responder a perguntas sobre si. 

- Compreender frases e expressões básicas, tendo em conta o alfabeto, nacionalidades, as cores, dias da 

semana, meses e estações do ano, membros da família, as horas. 

- Usar os dicionários bilingues online (pons.com ;  hdict.leo.org/alemão-português). 

 

Aprender a utilizar os verbos básicos no Presente (sein-haben-werden) e aspectos gramaticais básicos, 

como os artigos definidos, indefinidos e as W-Fragen. 

 

 

 Conteúdos: 

- Trabalho autónomo das lições 1 e 2 Linie 1 A1.1 e sob orientação do docente. 

- Conteúdos temáticos: das Alphabet, cumprimentos, apresentar-se, as nacionalidades, as cores, 

os dias da semana, os meses e as estações do ano, os membros da família … 

- Conteúdos gramaticais: Introdução do verbo sein, haben e werden no Presente, os artigos 

definidos e indefinidos, W- und Ja/Nein-Fragen (perguntas com pronomes interrogativos e 

perguntas diretas) … 

- Preparação da prova oral. 
 
 

Avaliação Periódica: 
- 75% de presença obrigatória às aulas. 

- 1 exame escrito (60%) 

- 1 Prova oral (40%)  
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 2 

Kursbücher (obligatorisch)/Manual (obrigatório) 
 

- Linie 1 A1.1 Deutsch im Alltag und Beruf, Kurs- und Übungsbuch von Susan Kaufmann, 

Ulrike Moritz, Margaret Rodi, Lutz Rohrmann und Ralf Sonntag, Klett-Langenscheidt, 

München 2015 (ISBN: 978-3-12-607050-8) 

 

Sekundärliteratur/Bibliografia complementar  
 

- Burger, Elke (2008): Schreiben, Intensivtrainer A1/A2, Berlin und München: Langenscheidt. 

- Evans, Sandra et al. (2012): Menschen – Deutsch als Fremdsprache (Kursbuch und 

Arbeitsbuch), München: Hueber. 

- Jin, Friederike (2016): Übungsgrammatik – Deutsch als Fremdsprache – Grammatik-kein 

Problem, Berlin: Cornelsen. 

- Langenscheidtredaktion (2011): Langenscheidt Taschenwörterbuch (Portugiesisch – Deutsch / 

Deutsch - Portugiesisch), München: Langenscheidt. 

- Lemcke, Christiane et al. (2016): Grammatik Intensivtrainer – Neu A1. München: Klett-

Langenscheidt. 

- Pires, Martinho Vaz (2014): Gramática da Língua Alemã. Porto: Porto Editora. 

- Reimann, Monika (2004): Gramática essencial do alemão, Ismaning/São Paulo: 

Hueber/Editora Pedagógica e Universitária. 

- Stief, Christine et al. (2005): Gramática alemã quanto basta. Deutsche Grammatik – kurz und 

schmerzlos, Berlin et al./ Lisboa: Langenscheidt/Lisma. 

- Weermann, Eva Maria/Wolk, Ulrike (2008): PONS Verbtabellen Plus. Deutsch. Stuttgart et 

al.: Klett. 
 

Nützliche Links/links úteis: 
 

http://pt.pons.com/tradução  

https://dict.leo.org/alemão-português/ 

www.langenscheidt.de 

www.deutsch-als-fremdsprache.de 

www.dw-world.de  

www.madeira-spezial.com 

http://www.madeira-zeitung.de 

http://www.gunnar-weiss.pt  

http://pt.pons.com/tradução
https://dict.leo.org/alemão-português/
http://www.langenscheidt.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.madeira-spezial.com/
http://www.madeira-zeitung.de/
http://www.gunnar-weiss.pt/

