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Italiano A1 - Iniciante 
 

Nome do curso CURSO DE LÍNGUA E CULTURA ITALIANA A1 

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, segundas e quartas, das 18:30 às 20:30. 

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 

Prazos de candidatura  De 20 a 27 de setembro de 2012 

Montante de propinas  

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. 

Direção do curso Prof.ª Cristina Firmino 

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

Objetivos: Adquirir as competências básicas e intermédias na língua italiana: 
• Compreender textos orais e escritos, de natureza diversificada, 
oportunamente avaliados e de grau de dificuldade adequado ao desenvolvimento 
linguístico, psicológico e social dos formandos; 
• Produzir, oralmente e por escrito, enunciados de complexidade adequada 
ao desenvolvimento linguístico, psicológico e social dos formandos; 
 
Utilizar estratégias que permitam responder às necessidades de comunicação; 
Valorizar a língua italiana em relação às demais línguas faladas no mundo e 
apreciar as vantagens que o seu conhecimento proporciona; 
Conhecer a diversidade linguística de Itália e valorizar a sua riqueza idiomática e 
cultural; 
Aprofundar o conhecimento da realidade sociocultural italiana através do 
confronto com aspectos da sua cultura, arte e civilização. 

Materiais: "in italiano - Grammatica Italiana per Stranieri", Chiuchiù, 
Minciarelli, Silvestrini, Edizioni Guerra, Perúgia 
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Nível QCR: A1 

Teste de diagnóstico Não 

 

 

Unidade Gramática Vocabulário Atos de Fala 

1 - No Comboio 
(10 horas) 

SER - Presente do 
Indicativo 
Nomes e adjetivos 
em -o 
Nomes e adjetivos 
em -a 
Quem é?/Quem são? 
Onde está?/Onde 
estão?  

Interpelar 
Identificar 

Interpelar 
Identificar 
Elementos de Civilização: 
A Itália 

2 - Na secretaria 
(8 horas) 

TER - presente do 
indicativo 
Nomes e adjetivos 
em -e 
O que é?/O que são? 
Existe/Existem - 
No/Na 
Dias da semana 

Pedir licença 
Dar licença 
Agradecer 

Pedir licença 
Dar licença 
Agradecer 
Elementos de Civilização: 
A Itália 

3 - Um encontro 
(8 horas) 

AS TRÊS 
CONJUGAÇÕES - 
Presente do 
indicativo 
Esperar 
Apanhar 
Partir 
Acabar 
Artigos com nomes e 
adjetivos masculinos 
que começam com 
vogal 
Artigos com nomes e 
adjetivos femininos 
que começam com 
vogal  

Cumprimentar e 
responder ao 
cumprimento 
Despedir-se 
Suspender a 
comunicação 

Cumprimentar e 
responder ao 
cumprimento 
Despedir-se 
Suspender a comunicação 
Elementos de Civilização: 
Roma, Florença e Veneza 

4 - Festa de aniversário 
(8 horas) 

POSSESSIVOS 
POSSESSIVOS (com 
nomes indicativos de 
relações de família 
ou parentesco) 
Seu - Deles 
De quem é?/De 

Interpelar por 
telefone 
Responder por 
telefone 
Acordo/Desacordo 

Interpelar por telefone 
Responder por telefone 
Acordo/Desacordo 
Elementos de Civilização: 
Parabéns… (canção) 
A cidade do Vaticano 
A República de San 
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quem são? 
Querer 
Poder 
Dever 
Andar 
Andar para - em - de 
Vir 
De onde? 
Em (advérbio de 
lugar) 
As quatro operações 
Que hora é / Que 
horas são 

Marino 

5 - Uma excursão  
(8 horas) 

INDICATIVO - 
PASSADO PRÓXIMO 
(composto) 
Verbos irregulares 
Cada 
Qualquer 
Artigos com nomes e 
adjetivos masculinos 
que começam por z 
ou por s + consoante 
Nomes invariáveis no 
plural 
Preposições 
articuladas 

Saudações, 
convenções 
Admiração 

Saudações, convenções 
Admiração 
Elementos de Civilização: 
Assis 
Perúgia 

6 - Dois postais 
(8 horas) 

INDICATIVO - 
FUTURO SIMPLES 
Verbos irregulares 
Verbos em -ciare e -
giare, -care e -gare 
FUTURO COMPOSTO 
Plurais particulares 
Meses do ano e 
estações 

Interpelar por carta 
Despedir-se por carta 
Transmitir 
cumprimentos 
Intenção, vontade, 
tomar iniciativa 
Recusa (negação da 
iniciativa) 

Interpelar por carta 
Despedir-se por carta 
Transmitir cumprimentos 
Intenção, vontade, tomar 
iniciativa 
Recusa (negação da 
iniciativa) 
Elementos de Civilização:  
As refeições/receitas 

 

 


