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Objetivos Gerais: 
 Fornecer aos alunos estratégias das quais se tornarão aptos para a compreesão da língua italiana, 
visando ao desenvovimento progressivo sobretudo da habilidade de leitura e aquisição das estruturas 
básicas da língua com aplicação de conhecimento gramaticais e lexicais, envolvendo o aluno em 
situações cotidianas da comunicação. 
 
Programa Discriminado em Unidades e Subunidades 
 
2º Módulo: textos originais de cunho mais específico 
 
1. Objetivos: 

- dispositivos de coesão textual; revisão de marcadores de discurso estidados 
- tempos verbais anteriores explorados de forma mais aprofundada e inclusão de novos 
 

2. Gramática: 
2.1. Nomi e Aggettivi 
2.2. Alcuni avverbi 
2.3. Alcune preposizini semplici e articolate 
2.4. Pronomi personali diretti la partcella 'ne' 
2.5. Verbi; -participio passato dei veirbi regolari e irregolari 

-passato prossimo costruito con 'Avere' e 'Essere' 
-imperfetto del verbo 'Essere' 
-futuro regolare e irregolari 
-imperativo 
-C'è e Ci sono 
-avere + da + infinito 
 

2.7. Conectores; -proposizione modale e strumentale 
   -proposizione relativa 
   -proposizione comparativa 

 
3. Avaliação: 

. três provas escritas 

. média: 6.0 
 

4. atividades Facultativas 
. música 
. trechos de filmes 
. exercícios de fixação 
. jogos 
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