AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AURÉLIA DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS – ALEMÃO
GESTÃO ANUAL DO PROGRAMA 2016/2017
DISCIPLINA DE COMUNICAR EM ALEMÃO

10.º ANO DE ESCOLARIDADE

Conteúdos programáticos

1º Período (26 Aulas) /2º Período (2 Aulas)

Módulo 1 – Nós e o Mundo à nossa volta
Conteúdos Temáticos
A Alemanha e o alemão
Quem sou eu: dados pessoais; descrições (traços físicos e de personalidade)
A Escola: horários, disciplinas e dias da semana
A Família: graus de parentesco; estados civis; sentimentos
Rotina diária
Tempos livres e Hobbys
As horas, os dias da semana, os meses, a data, as estações do ano
Conteúdos Formais da língua
Os pronomes pessoais sujeito / Os numerais ordinais e cardinais.
A contracção dos artigos
Determinantes e pronomes possessivos.
O presente do indicativo dos verbos regulares e de alguns verbos irregulares.
Os verbos pronominais
O feminino dos nomes e adjectivos.
A comparação dos adjectivos.
Algumas preposições
Itens lexicais
Ordem da frase
Pronúncia e entoação
Funções da linguagem relevantes para os objectivos de aprendizagem

Módulo 2 – As Profissões do Turismo
Conteúdos Temáticos

2º Período (26 Aulas)/ 3º Período (2 Aulas)

Profissões do turismo e respetiva descrição
A profissão que quero ter
Perfil profissional (descrição física e psicológica)
Conteúdos Formais da Língua
O futuro, o imperfeito e o condicional
As estruturas condicionais tipo 1 e tipo 2 (formulação de hipóteses)
A formação das palavras por sufixação.
O plural dos nomes e adjectivos.
Preposições de acusativo e de acusativo/dativo
Inversão depois de advérbio de tempo
Negação
Itens lexicais
Ordem da frase
Pronúncia e entoação
Funções da linguagem relevantes para os objectivos de aprendizagem

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AURÉLIA DE SOUSA
Módulo 4 – Gastronomia e Restauração

3º Período (28 Aulas)

Conteúdos Temáticos
Alimentos e bebidas.
Compras
A gastronomia como fenómeno cultural
A gastronomia alemã e portuguesa.
Restauração: locais onde se come e bebe
Ementas.
Confecção de alimentos: ingredientes, culinária, receitas.
Gastronomia e turismo.
Conteúdos Formais da Língua
Tempos Verbais/adjetivos/nomes/advérbios/conjunções
Verbos com regência de acusativo
Itens lexicais
Ordem da frase
Pronúncia e entoação

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS

I – AQUISIÇÕES COGNITIVAS

II – ATITUDES /VALORES

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES/COMPETÊNCIAS

- Respeita professores e colegas

Componente Escrita (Ler e Escrever): 60%

- Permanece na sala de aula com uma postura
adequada

Componente Oral (Ouvir e Falar): 20%

- Preserva os recursos e material
- É assíduo e pontual
- Participa de modo relevante nas atividades
letivas
- Executa os trabalhos de casa
- Cumpre os prazos

Total I: 80%
TOTAL I + II =100%

Total II: 20%

