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Curso  Animação Sociocultural Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Língua Estrangeira Aplicada à ASC - Alemão ECTS 2,5 

Regime Obrigatório ou opcional 

Ano 1 Semestre 1º sem. Horas de trabalho globais 

Docente (s) Nome do(s) docente(s) Total 135 Contacto TP 

22,5

; PL 

15 

Regente da Unidade 

Curricular  

Profª Doutora Rosa Branca Figueiredo 

 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Tomando como referência as competências estabelecidas para o nível A1.1 do QECRL 

definiram-se os seguintes objetivos para a UC de Língua Estrangeira – Alemão: 

 

  OBJECTIVOS GERAIS 

- Adquirir e desenvolver competências de compreensão e de produção escrita e oral em 

língua alemã. 

- Adquirir conhecimentos básicos da cultura alemã. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

- Compreender textos orais e escritos simples. 

- Produzir textos orais e escritos simples. 

- Refletir sobre as regras básicas que regulam o uso da língua. 

- Aplicar as regras interiorizadas de forma correta, quer em contextos de aplicação oral, quer 

no âmbito da produção textual. 

- Interagir, em situações básicas de comunicação, com grau crescente de competência 

(linguística, pragmática e sociolinguística) com as culturas de expressão alemã. 

- Comparar traços culturais e civilizacionais da língua e cultura de partida com a língua e 

cultura de expressão alemã. 

 

GFUC previsto 
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2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Guten Tag! 
. Cumprimentos. 
. Apresentação. 
. Números até 20. 
. Alfabeto. 
. Nacionalidades. 
. Línguas. 
 
 

Freunde, Kollegen und Ich 
. Estações do ano. 
. Meses. 
. Dias da semana. 
.  Números a partir de 20. 
. Profissões. 
 

In der Stadt 
. Sítios e edifícios. 
. Transportes. 
. Direções. 

 
Guten Appetit! 

. Refeições- Lojas. 
 

Tag für Tag 
. Rotina diária. 
. Horas. 
. Família. 
 

Zeit für Freunde 
. Tempos livres. 
. Eventos. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM  

A abordagem comunicativa pressupõe o desenvolvimento de competências transversais de 

análise crítica, reflexiva e de investigação bem como da autonomia e criatividade dos alunos, 

levando-os a adotar uma posição crítica em relação ao universo da Língua Alemã descrito nos 
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conteúdos programáticos. Neste âmbito, o professor assumirá um papel regular da 

aprendizagem, deixando a cada aluno a liberdade de formar várias opiniões fundamentadas 

a partir das suas próprias vivências. Pretende-se, igualmente, fomentar o respeito por regras 

de convivência social e de trabalho em equipa conducentes à formação de uma cidadania 

europeia plena, pelo que serão valorizados os saberes e as culturas no âmbito do 

plurilinguismo europeu, estimulando o respeito pelas diferenças culturais e pessoais dos 

alunos. Serão proporcionadas as condições necessárias para que o aluno interaja na língua 

alemã de forma correta e eficaz, promovendo a língua numa perspetiva dupla de utilização 

profissional e de internacionalização.  

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Dicionários 
Verbo (1999). Dicionário Escolar Verbo Alemão-Português. Lisboa: Verbo Editora e 
Langenscheidt KG. 
Verbo (2000). Dicionário Escolar Verbo Português-Alemão. Lisboa: Verbo Editora e 
Langenscheidt KG. 

 
Gramáticas 
Brinitzer, M. & Damm, V. (1999). Grammatik sehen. Ismaning: Max Hueber Verlag. 
Duden (1996). Der kleine Duden. Deutsche Grammatik – Band 4. Mannheim: Dudenverlag. 
Duden (1998). Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Der Duden in 12 Bänden – 
Band 4. Mannheim: Dudenverlag. 
Duden (1998). Schülerduden. Grammatik. Eine Sprachlehre mit Übungen und Lösungen. 
Mannheim: Dudenverlag. 
Vorderwülbecke, A. (1999). Das Grammatikheft – Übersichten, Lernhilfen, Regeln. Stuttgart: 
Ernst Klett International. 
Wendt, H. F. (1994). Gramática de Alemão. Lisboa: Editorial Presença 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Metodologia de aprendizagem autónoma: relatórios de aulas, mecanismos de pesquisa 

bibliográfica, exercícios de aplicação prática, consulta de dicionários bilingues e monolingues, 

leitura e compreensão de textos, utilização de outras ferramentas de aprendizagem 

autónoma. Estratégias de Ensino/Aprendizagem: leitura/compreensão/análise de textos 

diversos, produção escrita de textos, exercícios de auto e heterocorreção da produção 

escrita e oral, trabalhos em grupo/pares ou individual. Avaliação: A concretização da 
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avaliação seguirá as normas estipuladas legalmente e as determinações específicas que 

constam do Regulamento Escolar do Instituto Politécnico da Guarda. Na avaliação contínua, 

os alunos deverão realizar um primeiro teste (20%) + uma frequência (50%) que incidirão 

sobre os conteúdos gramaticais e temáticos explorados ao longo das aulas; Dada a 

especificidade da língua estrangeira e a importância da competência da expressão oral na 

comunicação, os alunos farão, ainda, uma apresentação oral que versará uma temática a 

designar no âmbito do curso (30%). 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

A Unidade Curricular de Língua Estrangeira Aplicada à ASC – Alemão é uma unidade 

curricular de natureza teórico-prática pelo que, para além de aulas de teor mais explicativo, 

pressupõe também uma forte participação qualitativa e quantitativa por parte dos alunos. 

Deste modo, as aulas serão orientadas por forma a propiciar a conversação e a troca 

fundamentada de opiniões acerca dos temas do programa. As aulas que compreendem 

revisão gramatical e expansão vocabular terão uma posterior aplicação prática no espaço da 

aula. No que respeita à aprendizagem sob supervisão do docente (horas de contacto) 

discriminaram-se no item anterior as estratégias de ensino/aprendizagem privilegiadas. 

Espera-se, igualmente, dos alunos que completem e expandam o trabalho desenvolvido nas 

horas de contacto através de uma aprendizagem autónoma. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

(A incluir sempre que existam regras de assiduidade a observar pelos estudantes) 

 

Data: 

Assinaturas dos docentes, responsável/coordenador/regente da UC ou área/grupo disciplinar 

(Identificar a qualidade antes da assinatura, por exemplo: Coordenador da área disciplinar – Assinatura) 
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