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EMENTA
Estratégias de leitura para a compreensão global de Estruturas lingüísticas básicas. Iniciação à
compreensão e expressão oral e à produção escrita.
OBJETIVOS
- Desenvolver a compreensão global de textos autênticos através de estratégias de leitura.
- Identificar estruturas lingüísticas básicas, a partir dos textos estudados.
- Desenvolver a capacidade de decodificação de mensagens orais simples.
- Desenvolver à capacidade de produção de mensagens orais escritas simples.
CONTEÚDO
Estratégias de leitura e gramática do discurso
a) Chaves tipográficas. Palavras transparentes. palavra chave.
b) Referência contextual.
c) Partes principais do texto.
d) Identificação de estruturas lingüísticas básicas: tempos verbais, marcas flexionais e derivacionais,
elementos articuladores.
Compreensão e expressão orais/produção escrita
a) Funções iniciais de comunicação: apresentar-se e fazer apresentações, cumprimentar, agradecer,
desculpar-se dar e pedir informações práticas, convidar e responder a convite, exprimir gostos e
referências, descreve pessoas.
b) Vocabulário: profissões, nacionalidades, vida cotidiana, lazer, descrições físicas e psicológicas.
c) Gramática: artigos, gênero e número de substantivos adjetivos, emprego de preposições,
interrogação, negação, verbos de uso mais freqüente.
METODOLOGIA
Compreensão escrita : leitura de textos autênticos de diversas modalidades
discursivas abordagem instrumental.
Compreensão e expressão orais / produção escrita - abordagem comunicativa a partir do método “Le
Nouveau Sans Forntières”.
AVALIAÇÃO
Exercícios e testes abrangendo as quatro habilidades.
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