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PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE CURSO LIVRE DE LÍNGUAS 
 

Nome do curso Alemão A1.2 

Unidade Orgânica e local 
de funcionamento 

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 

Ano letivo 2012-2013 

Horas/curso 
Total de 50 horas. O curso terá duas sessões semanais de 2 horas cada (com 
intervalo de 10 minutos), num total de 25 sessões + 2 horas avaliação (13 
semanas). 

Horário de 
funcionamento previsível 

Pós-laboral a partir das 18h30. 
 

Público-alvo do curso Comunidade académica e público exterior à universidade. 

Número de vagas 18 

Número de estudantes 
mínimo para 
funcionamento do curso 

10-12 

Condições de admissão 
dos candidatos 

Não aplicável 

Prazos de candidatura 
(seleção e reclamação NA) 

20 de Setembro de 2012 

Documentação necessária Não aplicável 

Montante de propinas (a 
preencher pela direção) 

Comunidade académica (alunos e funcionários) € 235 + €25 inscrição. O preço 
corresponde a €5,20 por hora lecionada por aluno. 
 
Comunidade não académica € 255 + € 25 inscrição. 

Recursos humanos, 
materiais e financeiros 
necessários  ao 
funcionamento 

O curso só funcionará com número mínimo de alunos inscritos que cubra os 
custos do professor e outros recursos.  
 
Materiais: cerca de 30 fotocópias por aluno. 

Sala (a preencher pela 
direção) 

54 ou 72 

Relatório de 
funcionamento das 
últimas edições (n.º de 
alunos, etc) 

O curso funciona na ESGHT desde 2002-03. Entre 2008 e 2012 o curso tem 
funcionado todos os semestres com uma média de 12 alunos. 

Direção do curso Prof.ª Cristina Firmino 

Contacto (ESGHT, ESEC ou 
FCSH) 

ESGHT Dina Santos;tel: 289 800 179;e-mail: climt@ualg.pt. 

Data da proposta Julho de 2012 

A preencher na língua do curso para todos os cursos de Inglês, Espanhol, Francês. 
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A preencher na língua do curso para os cursos intermédios e avançados de Alemão, Italiano, Russo, etc. 
Objetivos: Os objetivos deste curso são desenvolver as competências básicas de 

compreensão de leitura, compreensão oral, expressão escrita e oral, 
necessárias para uma comunicação básica em língua alemã em diversas 
situações do quotidiano pessoal e profissional. 

Materiais: Böschel, Claudia; Giesberg, Dagmar e Hägi, Sara 
Jagenau! Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch, A1 Band 2, 
Berlin: Cornelsen, 2010. 

Nível QECRL A1.2 

Testediagnóstico não 

 

Einheit Sprachhandlungen Grammatik Auf Portugiesisch 

Einheit 1 

Wohnen und 

leben 

(8 horas) 

Eine Wohnung 

beschreiben; 

Sagen, wo etwas ist; 

Farben nennen 

Demonstrativa: der, das, 

die; 

Wo? – auf, in, hinter, 

neben, unter, vor (+ Dativ) 

Descrever uma casa; 

Dizer onde está algo 

As cores 

 

 

Einheit 2 

Arbeitspläzte 

(8 horas) 

Sagen, was man 

beruflich 

macht/gemacht hat; 

Über berufliche 

Wünsche sprechen; 

Berufe raten 

Präteritum von haben; 

Personalpronomen im 

Akkusativ; 

Perfekt 

Profissões e lugares de trabalho 

 

 

Einheit 3 

Einkaufen 

(8 horas) 

Lebensmittel und 

Kleidung; 

Absichten äußern; 

Vorlieben ausdrücken; 

 

Der Nullartikel; Modalverb 

wollen; 

gern, lieber, am liebsten 

 

Compras: alimentos e roupa; 

Declarar intenções; 

Expressar gostos e preferências. 

Einheit 4 

Stadt und 

Verkehr 

(8 horas) 

Nach dem Weg fragen 

und ihn beschreiben; 

Verkehrsmittel nennen; 

auf dem Amt; 

Städteparcours 

Imperativ (Sie-Form); 

Dativpräpositionen: nach, 

aus, bei, mit, seit, von, zu. 

A cidade e o trânsito 

Descrever e indicar o caminho 

Einheit 5 

Gesundheit 

(6 horas) 

über den Körper 

sprechen; in der 

Arztpraxis; Ratschläge 

geben; Termine 

machen. 

Das Modalverb sollen; der 

Imperativ (du-Form). 

Saúde 

As partes do corpo;  

Dar conselhos; marcar uma 

consulta. 
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Einheit 6 

Meine Nachbarn 

(6 horas) 

Über die Nachbarn und 

das Wohnen sprechen; 

um Hilfe bitten 

Konjunktionen: und, aber, 

denn; 

Das Pronomen man; 

Das Modalverb dürfen 

Verneinung mit nicht und 

kein 

Os vizinhos;  

Descrever a casa; 

Pedir ajuda. 

Einheit 7 

Reisen 

(6 horas) 

Über Reisen und 

Ausflüge sprechen; 

Sagen, wohin man 

fährt; Fahrkarten 

kaufen; eine Postkarte 

schreiben; Ansagen 

verstehen; eine 

Exkursion planen. 

 Falar sobre viagens e excursões; 

Comprar os bilhetes; 

Escrever um postal; 

Compreender indicações; 

Planear uma excursão. 

Sessão final (2h) Testeescrito e oral 

Experiência do professor nesta área (descrição sumária, 150 palavras máx.) 

A Dr.ª Carla Cavaco é bilingue (Português e Alemão), licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, 
variante de Inglês e Alemão, Universidade de Coimbra. Tem experiência de docência no CLIMT desde 
2008, na ESGHT desde 2005 e na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. 

Cursos anteriores ministrados pelo professor  (máx. 5, se aplicável) 

Alemão Iniciação (2008 -     ) 
Alemão Elementar (2008 -     ) 

 

 


