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Objetivos Gerais:
Fornecer aos alunos estratégias das quais se tornarão aptos para a compreensão da língua 

italiana, visando ao desenvolvimento 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

1º Módulo: textos originais de assuntos diversos

1.Objetivos:
-Desenvolvimento das estrategias; skimming e scanning
-tipos de textos
-organização textual
-formatação de cada tipo de texto
-palavras cognatas, opacas e transparentes
-dedução de palavras e assuntos do texto por meio de descontextualização
-inferência em nível semântico
-dispositivos de coesão textual

2.Gramática:
2.1.L'Alfabeto Italiano
2.2.Articoli; determinativi, indeterminativi
2.3.Nomi e Aggettivi
2.4.Aggettivi; dimostrativi, possessivi
2.5.Pronomi; riflessivi, personali, interrogativi
2.6.Conectores; -proposizione coordinata e dipendente

  -proposizione causale, avversativa e condizionale
  -proposizione interrogativa indiretta

2.7.Preposizioni; semplici, articolate
2.8.Numerali; cardinali, ordinali
2.9.avverbi
2.10.Verbi; -presente dell'indicativo

-essere e avere
-condizionale di cortesia
-verbi servili
-imperativo
-forma interrogativa/negativa del verbo
-regolari e irregolari
-C'è



3.Avaliação:
. três provas escritas
. média: 6.0

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