
 

 
 

PLANO DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 
 

 

Disciplina: Língua Alemã Instrumental I Código: CIM038 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (   ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (   )% EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 10 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudos de Língua Alemã, treinando o aluno nas habilidades de ouvir e ler, falar e escrever. 
Utilização e compreensão de frases e expressões cotidianas simples no tempo presente; 
apresentação; capacidade de elaborar perguntas simples sobre outras pessoas e responder a 
perguntas desta natureza.  

 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 
 

-O curso terá como base o Material “Erste Kontakte: Alemão para brasileiros 1”, disponibilizado 
para os alunos gratuitamente em arquivo digital. Serão também utilizados, sempre que 
conveniente ou necessário, recursos audio-visuais disponíveis em sites diversos, blogs, nas 
mídias sociais ou you tube.  O curso será desenvolvido com base nos seguintes enfoques: 
 
Bloco 1 – 1 semana 

a)- Apresentação do Plano de Ensino; apresentação dos alunos e do professor (via forum ou 
grupo de whatsapp); expectativas dos alunos para com a disciplina. 
b)- Pronúncia da língua alemã: primeiras noções, relação grafia/ som 
c)- Peculiaridades gramaticais da língua alemã: artigos, casos, substantivos, verbos, adjetivos; 
d)- Saudações e apresentações, diferenciação entre du e Sie, artigos definidos no caso 
nominativo;  
e)- Pronomes pessoais, verbos no presente (heißen, kommen, arbeiten);  
f)- O alfabeto, o verbo buchstabieren, Verbos auxiliares (sein , haben), pronomes interrogativos 
(wie, wo, woher, wer, was),  
g)- Dias da semana, estrutura da frase afirmativa e interrogativa,  
h)- Números de 1 a 20. 
 
Bloco 2: 2 semanas 

a)- Pronúncia da língua alemã: vogais curtas abertas e longas fechadas; 
b)- Peculiaridades gramaticais da língua alemã: os casos e a negação;  
c)- Informar e perguntar sobre dados pessoais e endereços; 
d)- Artigos definidos e indefinidos no caso nominativo e acusativo;  
e)- Advérbios (heute, morgen, übermorgen);  
f)- Pronomes interrogativos (wann, wie lange);  
g)- Exercícios de fonética (vogais longas fechadas e curtas abertas no alemão);  
h)- Verbos auxiliares (sein, haben); profissão; 
i)- Introdução à estrutura do Präteritum para haben e sein.  
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j)- Números de 21 a 100. 
k)- Meses do ano e estações. 
l)- Apresentação de sites para construção de blogs, início de construção de blog 
 
Bloco 3: 2 semanas  

a)- Membros da família: falar sobre a família, expressar relações (Beziehungen),  
b)- Informar nacionalidade e língua, uso dos dias da semana e horário em diversas situações, 
como: marcar compromissos; 
c)- Hobies e atividades diversas: atividades no fim de semana e encontros, expressar desejos;  
d)- Inscrever-se; números de 101 a 1.000;  
e)- Conjugação verbal (revisão e complementação). 
f)- Introdução da estrutura do Perfekt;  
g)- Verbo modal möchten, dentre outros. 
 
Bloco 4: 2 semanas  

a)- Gêneros alimentícios, comidas e bebidas;  
b)- Ler e entender um menu;  
c)- Expressar o que gosta e não gosta de comer e beber;  
d)- Verbos e expressões ligadas ao tema da lição (essen, trinken, hätte gern. etc);  
e)- Uso do acusativo, em comparação com o português;  
f) Questões culturais sobre os hábitos alimentícios e a pontualidade nos países de fala alemã 
(DACH);  
g)- Verbo modal können, dentre outros. 
h)- Leitura e compreensão de pequenos textos, compatíveis ao nível de aprendizado dos 
alunos. 
 

OBS: Ressalte-se que cada enfoque pode abranger mais de uma unidade e que os assuntos 
acima mencionados não serão necessariamente trabalhados na mesma ordem colocada e que 
nem todos os temas receberão a mesma ênfase. Dependendo da importância do tema a ser 
tratado, no que diz respeito às estruturas linguístícas e gramaticais, pode-se, daí, levar-se mais 
tempo em algumas unidades e, consequentemente, menos tempo em outras.  Vale lembrar que 
o cumprimento do programa acima proposto dependerá de um excelente trabalho de equipe, com 
participação ativa e de interesse por parte dos alunos e alunas.  
 

OBJETIVO GERAL 

 

O aluno deverá ser capaz de ouvir e ler, falar e escrever utilizando-se de frases e expressões 
cotidianas simples no tempo presente. Deverá ser capaz de elaborar perguntas simples sobre 
outras pessoas e responder a perguntas dessa natureza.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

-Desenvolver a competência oral do aluno em situações cotidianas simples; 
-Treinar estruturas básicas, contextualizando e envolvendo, no tempo presente, verbos auxiliares, 
principais verbos regulares e irregulares, verbos modais principais, além de substantivos, artigos, 
adjetivos, principais preposições, pronomes e sistemas numéricos; 
-Introduzir o acusativo e a estrutura do tempo passado (Perfekt e Präteritum, no último caso dos 
verbos sein e haben); 
-Propiciar o conhecimento da língua e da cultura dos povos de idioma alemão através de 
discussões em sala, vídeos e textos, englobando diversos gêneros textuais.  
-Ler, interpretar e produzir textos em nível básico. 
 

 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

A disciplina será desenvolvida mediante: 
1) aulas assíncronas, podendo ser expositivas: (a) gravadas, tendo o professor como 
apresentador; (b) gravadas, tendo o conteúdo exposto em power point ou recurso similar, e 
somente a voz do professor é ouvida; (c) gravada, sendo o conteúdo exposto em formato de 
vídeo animado.  
2) encontros semanais síncronos para tirar as dúvidas dos alunos, como atividade orientada. Os 
encontros síncronos ocorrerrão no mesmo dia e horário no qual a disciplina presencial estava 
sendo ofertada. 
Toda as atividades serão realizadas remotamente. Serão utilizados os seguintes recursos: 
internet, notebook e ou celular, aplicativo duolingo, conteúdos do you tube, apostila, caneta, 
papel, dentre outros. Para a preparação das aulas serão utilizados: editor de vídeo movavi suite 
2020, softwares animaker, toonly e doodly.  
 
Sistema de comunicação 

Para maior visibilidade da disciplina, tendo em vista o caráter das atividades remotas, e para 
facilitar a comunicação com os alunos, a disciplina será disponibilizada no Moodle da UFPR. As 
postagens e o controle de entrega de parte das atividades poderá ocorrer nesse ambiente virtual, 
através do chat ou do forum, a depender da disponibilidade dos alunos em acessar esse 
ambiente. Será criado, também, um grupo de whatsapp, com os seguintes objetivos: facilitar e 
agilizar a comunicação com os alunos, já que nem sempre o aluno estará com o notebook ou 
computador à disposição para utilizar o Moodle; disponibilizar materiais que possam auxiliar no 
aprendizado dos conteúdos; veicular links para o acesso a sites e ou vídeos do you-tube, que 
sejam pertinentes com as propostas temáticas dos enfoques.  
 
Modelo de tutoria 

A tutoria será realizada pelo próprio professor. Havendo a disponibilidade de monitor com 
capacitação em EaD e ou experiência comprovada para atuar em programas de EaD, a tutoria a 
distância poderá ser realizada por monitor. 
 
Material didático específico 

A disciplina terá como referencial a apostila “Erste Kontakte: Alemão para brasileiros 1”, 
desenvolvida pelo próprio professor, além de outros materiais complementares, como já citado 
anteriomente no programa.  
 
Como material de apoio, será utilizado: 
- Conteúdos online disponíveis gratuitamente em canais do you tube, sobretudo no canal Deutsch 
für alle -  alemão para todxs, criado pelo próprio professor para veicular conteúdos de ensino e 
aprendizagem da língua alemã; 
 
- DUOLINGUO-Classroom, que possibilita  a criação de uma sala de aula virtual, com recursos 
importantes, como: pré seleção de atividades, determinação de datas de início e término e 
controle automatizado de realização das mesmas.  
 
- Eventualmente poderá ser utilizado:  
(1) Material online e gratuíto da “Deutsche Welle”, a saber Deutschtrainer (a), para a 
aprendizagem e ou treino de vocabulário e ou Harry – preso no tempo (b), lições 1, 2 e 3, para o 
trabalho com o audiovisual.  

a) disponível no link https://www.dw.com/pt-br/aprender-alem%C3%A3o/deutschtrainer/s-47084649 

b) disponível no link https://www.dw.com/pt-br/aprender-alem%C3%A3o/harry/s-32627.  

 
(2) Materiais online complementares dos sites de editoras de livros didáticos de alemão para 
estangeiros, dentre elas: Hueber, Klett, Langenscheidt e Cornelsen. Esses materiais são 
disponibilizados gratuitamente pelas referidas editoras e compreendem exercícios diversos, que 

https://www.dw.com/pt-br/aprender-alem%C3%A3o/deutschtrainer/s-47084649
https://www.dw.com/pt-br/aprender-alem%C3%A3o/harry/s-32627.


permitem a revisão sistematizada de conteúdos estudados, além do aprendizado de novos 
vocábulos e conteúdos novos.  
 

Ambientação e infraestrutura de suporte tecnológico 

A ambientação do alunos com o suporte tecnológico seus materiais e recursos, ocorrerá durante 
a primeira semana de aula.  
 
Identificação de controle de frequência 

O controle de frequência será feito mediante a realização de atividades pré elaboradas ou 
postagem de atividades de pesquisa, que poderão até mesmo contribuir para uma melhor 
assimilação do conteúdo estudado.  
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Prova escrita e uma prova oral, na forma de gravação de um vídeo de apresentação, no qual o 
aluno deverá utilizar-se dos recursos linguísticos adquiridos ao longo do semestre. Trabalho de 
criação de um blog pessoal, abrangendo o conteúdo estudado no semestre. A realização das 
atividades também irá compor a nota para a média final, constando como atividade avaliativa 
complementar.   
As notas das provas, do trabalho e ou da atividade avaliativa complementar, terão pesos 
equivalentes a 100 pontos e estes serão somados e divididos pela mesma quantidade de notas 
computadas, ou seja, se forem 3 notas, será somado e dividido por 3; se forem 4 notas, será 
somado e dividido por 4, obtendo a média final máxima de 100 pontos.  
A avaliação escrita será realizada na última semana de aula, em data a combinar na segunda 
semana de aula. As atividadades complementares serão realizadas e computadas 
semanalmente. A atividade de avaliação oral (vídeo de apresentação) será entregue na penúltima 
semana de aula, na qual deverá conter ao menos um elemento de cada bloco estudado. A 
construção do blog terá início na terceira semana se aula, com término previsto de entrega para 
o penúltimo dia. A apresentação será feita no último dia letivo e deverá conter ao menos dois 
elementos de cada bloco estudado. Outros critérios para a avaliação de escrita dos blogs deverão 
ser definidos em conjunto com os alunos na terceira semana de aula. As datas das provas serão 
confirmadas na segunda semana de aula. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

BOHUNOVSKY, Ruth (Org.). Ensinar alemão no Brasil: contextos e conteúdos. Curitiba: Ed. 
UFPR, 2011. (Há um arquivo em PDF para encaminhar aos alunos) 

 
EICHHEIM, Hubert (et. al.). Blaue Blume: Deutsch als Fremdsprache. Campinas, SP : Ed. 

Unicamp, 2011.  
 
LANGENSCHEIDT. Eurodicionário Português. Português- Alemão/ Alemão-Português. 

Nova edição completamente revista e atualizada.München:Langenscheidt, 2009. 
 
MICHAELIS, Henriette. Neues Worterbuch der portugiesischen und deutschen Sprache. 

Volumes I e II. (Diversas Edições) 
 
OLIVEIRA, J. J.: Erste Kontakte: Alemão para brasileiros (material desenvolvido pelo 

professor, ainda não publicado,  disponibilizado aos alunos gratuitamente em formato pdf). 
 
PONS. Dicionário Português. Português- Alemão/ Alemão-Português. Disponível online, 

gratuitamente. 
 
 

 
 



 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 

BECKER, N.; BRAUNERT, J.: Alltag, Beruf & Co. 1. Kursbuch + Arbeitsbuch. Ismaning: 
Hueber Verlag, 2009 

 
DICIONÁRIO. Dicionário de alemão-português. Porto: Porto Editora, 1998. (diversas edições)  
 
DICIONÁRIO. Dicionário de português-alemão. Porto: Porto Editora, 1994.  
 
IRMEN, Friedrich et al. Langenscheidts: Taschenwörterbuch der portugiesisch-deutsch, 

deutsch-portugiesisch. Berlin : Langenscheidt, 1995.  
 
KELLER, Alfred. Michaelis: minidicionário alemão-português, português-alemão. São Paulo: 

Melhoramentos, 1996.  
 
KOCH, Walter. Falares alemães no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 1974.  
 
ROS, Lourdes et al. Aussichten A.1.1 Kurs und Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 

2010 
 
TOCHTROP, Leonardo. Dicionário alemão-português. 9. ed. São Paulo: Globo, 1996. (várias 

edições) básica 0 8(1986,1987, 1968)  
 
 

 

Professor da Disciplina: Jorge José de Oliveira 
 

Assinatura: __________________________________________  

 
Coordenador do Curso:   Juarez Bergmann Filho 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 


