AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AURÉLIA DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS – ALEMÃO
GESTÃO ANUAL DO PROGRAMA 2016/2017
DISCIPLINA DE ALEMÃO (LE II)

8.º ANO DE ESCOLARIDADE – TURMA E
Conteúdos programáticos

1º Período: 26 aulas

Domínios: Dimensão Pessoal; A Escola; Relações interpessoais; Países de Língua Alemã
Conteúdos Temáticos:
•
Elementos de identificação (alargamento)
•
Aspeto Físico/maneira de ser
•
Preferências (alargamento)
•
Profissões e Hobbys (alargamento)
Conteúdos Gramaticais:
* verbos no presente do indicativo e imperfeito (incluindo sein e haben)
*verbos modais (revisão e alargamento)
* Genitivo dos nomes próprios
* perguntas (W-Fragen)
* pronomes pessoais
* negação (kein-)
* alguns Komposita (palavras compostas)
* conjunções causais (denn; weil)
Adjetivo: 2ª declinação
---------------------------------------------------------------* Alfabeto
* números
* Acentuação de palavras
* Entoação
* Frase (afirmativa; interrogativa; negativa)
* Ordem da Frase (direta, inversa e transposta)

2º Período: 24 aulas

Domínios: Dimensão Pessoal; A Família; Relações interpessoais; Participação na vida social/cultural
Conteúdos Temáticos:
•
Quotidiano escolar: rotina (alargamento) e passeios escolares
•
Encontros e convívio
•
A casa: condições de habitação (divisões, mobiliário)
•
Animais de estimação (alargamento)
Conteúdos Gramaticais:
* verbos (irregulares, de partícula separável) presente do indicativo, imperativo, Pretérito Perfeito
*verbos modais (alargamento)
Verbos com regência de Acusativo
Preposições (in + Acusativo/Dativo)
Determinantes possessivos - alargamento)
* perguntas (W-Fragen – (alargamento)
* pronomes pessoais
* negação ( com nicht e kein-)
* Komposita (palavras compostas)
--------------------------------------------------------------------* Acentuação de palavras
* Entoação
* Ordem da frase (direta, inversa e transposta)

3º Período:19 aulas

Domínios: Dimensão Pessoal; Relações interpessoais; Participação na vida social/cultural
Conteúdos Temáticos:
•
Celebrações
•
Radio/Televisão/Internet…
•
Viagens/condições atmosféricas
•
Proteção do meio ambiente
Conteúdos Gramaticais:
* verbos (regulares e irregulares: presente, pretérito perfeito; futuro)
*verbos modais (alargamento)
* advérbios de frequência
*preposições (alargamento: Acusativo e Dativo)
* perguntas (W-Fragen - alargamento)
* pronomes pessoais (dativo)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS
I – AQUISIÇÕES COGNITIVAS
CONHECIMENTOS E CAPACIDADES/COMPETÊNCIAS
Compreensão oral (ouvir) – 15%

II – ATITUDES /VALORES

- empenho na aprendizagem
- vontade de participar
- esforço e trabalho
- sentido de responsabilidade
- presença do material necessário
- assiduidade e pontualidade
- capacidade de autoavaliação

Compreensão escrita (ler) – 25%
Expressão oral (falar) – 15%
Expressão Escrita (escrever) – 25%
Total I: 80%
TOTAL I + II =100%

Total II: 20%
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