
 

CURSOS 
CARGA 

HORÁRIA 
EMENTA 

Curso de 
Língua e 
Cultura 
Alemã -  
A1 

128h/a Iniciação do aprendiz nas estruturas básicas da Língua Alemã, com as quais é capaz de 
compreender e usar expressões familiares e cotidianas, assim como produzir enunciados 
muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Capacitação do mesmo a 
desenvolver as quatro competências linguísticas no Alemão como Língua Estrangeira – ALE 
(Deutsch als Fremdsprache – DaF): compreensão leitora e oral; produção escrita e oral, 
tendo como referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas no nível 
A1. 

Curso de 
Língua e 
Cultura 
Alemã - 
A2 

128h/a Aperfeiçoamento do aprendiz nas estruturas básicas da Língua Alemã, com as quais é 
capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de 
prioridade imediata; de se comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas 
uma troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. 
Capacitação para o desenvolvimento das quatro competências linguísticas no Alemão como 
Língua Estrangeira – ALE (Deutsch als Fremdsprache – DaF): compreensão leitora e oral; 
produção escrita e oral, tendo como referência o Quadro Europeu Comum de Referência 
para as línguas no nível A2. 

Curso de 
Língua e 
Cultura 
Alemã - 
B1 

192h/a Aprofundamento do conhecimento do aprendiz das estruturas da Língua Alemã, com as 
quais é capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara 
e padrão e os assuntos lhe são familiares, assim como de lidar com a maioria das situações 
em língua alemã. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos que 
lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever experiências e eventos, sonhos, 
esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e justificativas para uma 
opinião ou um projeto. Capacitação para o desenvolvimento das quatro competências 
linguísticas no Alemão como Língua Estrangeira – ALE (Deutsch als Fremdsprache – DaF): 
compreensão leitora e oral; produção escrita e oral, tendo como referência o Quadro 
Europeu Comum de Referência para as línguas no nível B1. 

Curso de 
Língua e 
Cultura 
Alemã - 
B2 

128h/a Estudo de tópicos avançados de língua alemã, voltados para o desenvolvimento de 
aspectos idiomáticos e de conhecimentos de Cultura e Civilização concernentes às 
comunidades falantes da língua alemã. O aprendiz é capaz de compreender as ideias 
principais em textos complexos sobre assuntos concretos e abstratos, incluindo discussões 
técnicas na sua área de especialidade. É capaz de comunicar-se com um certo grau de 
espontaneidade com falantes nativos. É capaz de exprimir-se de modo claro e 
pormenorizado sobre uma grande variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre 
um tema da atualidade, expondo as vantagens e os inconvenientes de várias possibilidades. 
Ampliação de vocabulário e introdução a um emprego diferenciado de recursos estilísticos. 
Redação própria de textos de temática específica, tendo como referência o Quadro Europeu 
Comum de Referência para as línguas no nível B2. 

Curso de 
Língua e 
Cultura 
Alemã - 
C1 

128h/a Estudo de tópicos avançados de língua alemã, voltados para a prática de aspectos 
idiomáticos e para a ampliação de conhecimentos de Cultura e Civilização concernentes às 
comunidades falantes da língua alemã. O aprendiz é capaz de compreender um vasto 
número de textos longos e exigentes, reconhecendo os seus significados implícitos. É capaz 
de se exprimir de forma fluente e espontânea sem precisar procurar muito as palavras. É 
capaz de usar a língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e 
profissionais. Pode exprimir-se sobre temas complexos, de forma clara e bem estruturada, 
manifestando o domínio de mecanismos de organização, de articulação e de coesão do 
discurso. É capaz de fazer uso de técnicas diferenciadas de compreensão e expressão oral 
e escrita. Ampliação profunda de vocabulário e emprego diferenciado de recursos 
estilísticos, trabalho com textos complexos de temática específica, tendo como referência o 
Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas no nível C1. 

GRADE CURRICULAR REGULAR DA CASA DE CULTURA ALEMÃ 


