Conteúdo do curso de alemão

A1.1 - Iniciante
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apresentar-se de maneira formal e informal
Falar sobre nacionalidades e conhecer diferentes hábitos culturais
Fazer pedidos num café ou restaurante
Números e preços de de 0 a 1000
Falar sobre sua rotina, marcar encontros
Descrever casas e móveis, diálogos com imobiliárias
Utilizar frases com verbos no presente (regulares e irregulares)

A1.2 - Básico
1. Falar sobre profissões e o campo de trabalho na Europa
2. Falar sobre viagens, fazer programações de férias
3. Simular situações de compra e venda em restaurantes e
supermercados
4. Descrever roupas e treinar diálogos de compra e venda em lojas
5. Descrever partes do corpo e praticar diálogos em consultórios
médicos
6. Utilizar verbos modais no presente
7. Utilizar verbos nos passado (regulares e irregulares)
8. Reconhecer principais utilizações dos casos nominativo, acusativo e
dativo
A2.1 - Intermediário
1.
2.
3.
4.
5.

Argumentar sobre migração, estudos e trabalhos na Europa
Discutir sobre família, hobbys, viagens e passeios
Simulações de reservas e compras de voos e passagens de trens
Debater sobre as mídias e os meios de comunicação
Simulações em restaurantes (pedidos, cardápio, reclamações)

Para fazer a sua inscrição, basta clicar aqui.

Alguma dúvida? C
 ontate-nos.

6. Utilizar conjunções (weil, denn, dass)
7. Comparativo e superlativo
8. Declinação de adjetivos
9. Genitivo “s”
10. Pronomes reflexivos
11. Perguntas indiretas
12. Pronomes relativos
B1.1 - Intermediário superior
1.
2.
3.
4.
5.

Falar sobre a noção de tempo (cronológico e psicológico)
Debater sobre igualdade e desigualdade entre mulheres e homens
Falar sobre a história do trabalho e oportunidades
Conhecer como funcionam as escolas na Europa
Simulações de como resolver questões do dia-a-dia (Banco, médico,
etc)
6. Falar sobre diferenças culturais, tradições e rituais
7. Conjunções (deshalb)
8. Frases infinitivas com “zu”
9. Condicionais no presente (Konjuktiv II)
10. Nominalização com “zum”
B2 - Avançado
1.
2.
3.
4.

Revisar sobre sua cidade natal e experiências no exterior
Revisar sobre sua língua materna e estrangeiras
Revisar sobre diversas formas de trabalho e realização profissional
Debater sobre diferentes formas de viver e como estar “fit” para
várias atividades da vida
5. Falar e escrever sobre ciência e cultura
6. Revisar ordem das palavras nas frases
7. Revisar Posição das formas negativas
8. Praticar Conjunções simples e duplas
9. Revisar e praticar expressões mais formais
10. Sistematizar a Passiva
11. Praticar Nominalização

Para fazer a sua inscrição, basta clicar aqui.

Alguma dúvida? C
 ontate-nos.

