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Isabel Augusta Chumbo

Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. compreender e interpretar textos autênticos, orais e escritos, de contextos diversificados e adequados ao nível de competência linguística (A1-QECR).
2. utilizar correctamente vocabulário e estruturas gramaticais simples (nível A1-QECR).
3. produzir textos, orais e escritos, de diferentes tipos sobre temas diversificados (nível A1-QECR).

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não há pré-requisitos por se tratar de iniciação.

Conteúdo da unidade curricular
Áreas temáticas, gramaticais e vocabulares consentâneas com o nível A1

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Áreas temáticas:
- A vida diária
- As condições de vida
- Relações Pessoais
- Valores, crenças e atitudes
- Linguagem corporal e comportamentos
- As convenções sociais
- Comportamentos habituais
2. Áreas gramaticais:
- Nomi comuni: Maschile e femminile. Singolare e plurale.
- Articoli: determinativi e indeterminativi.
- Aggettivi: a quattro, due e una uscita. Accordo degli aggettivi con i nomi.
- Verbi: Il verbo e i suoi elementi costitutivi
- Pronomi e aggettivi: Pronomi personali soggetto. Pronomi allocutivi.
- Aggettivi possessivi. Aggettivi e pronome dimostrativi. Pronomi diretti.
- Preposizioni: semplici e articolate.
- Avverbi: Avverbi (sì e no). Ci presentativo. Avverbi di tempo. Avverbi di luogo.

Bibliografia recomendada
1. Rosella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi, Monica Piantoni Contatto (A1) Loescher Edizioni, 2011
2. S. Nocchi Grammatica Pratica della Lingua Italiana, Alma Edizioni, 2011

Métodos de ensino e de aprendizagem
O manual adoptado será utilizado para o desenvolvimento das áreas temáticas e gramaticais. O trabalho incluirá actividades de leitura, compreensão, interpretação
e tratamento de textos; comunicação oral, em pares e pequenos grupos; recurso a gravações autênticas em situações normais de comunicação; elaboração de
textos simples, compreensão e aplicação da gramática mencionada.

Alternativas de avaliação
- Final - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Exame Final Escrito - 100% (Inclui as vertentes oral, auditiva, leitura, produção escrita, vocabulário e gramática)

Língua em que é ministrada
Inglês

Informação complementar
Língua ensinada em italiano
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