
1 

UFES 
Centro de Ciências Humanas e Naturais 
Departamento de Línguas e Letras 
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CARGA HORÁRIA: 60HORAS 
 
EMENTA 
Estratégias de leitura para a compreensão global de estruturas lingüísticas básicas. Iniciação à 
compreensão escrita. 
 
OBJETIVOS 
Espera-se que o aluno seja capaz de: 
• ler e compreender textos em italiano, demonstrando compreensão global de leitura; 
• refletir sobre as diferenças e semelhanças entre o italiano e o português; 
• identificar a pronúncia do alfabeto italiano; 
• identificar as relações entre as classes de palavras. 
 
METODOLOGIA 
As aulas serão dadas de forma expositiva (utilizando textos autênticos disponíveis nos livros didáticos 
adotados, além dos recursos da multimídia) pelo professor e por meio de atividades comunicativas (diálogos, 
músicas, teatralização, filmes, jogos, etc) apresentados pelos alunos 
 
AVALIAÇÃO 
O processo de avaliação ocorrerá em duas etapas

1
: 

a) realização de provas para avaliação das habilidades: escrita e leitura-compreensão; 
b) apresentação das atividades individuais ou em grupo. 
A auto-avaliação e a avaliação do professor também serão oportunizadas. 

Serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez) a cada uma das etapas que constituem a avaliação.  
 
CONTEÚDO 
•Aspectos culturais: a casa, o estudo (da escola à universidade), o trabalho, a família. 
•Aspectos gramaticais: pronomes, numerais, verbos essere e avere, verbos regulares (presente do 
indicativo), horas, preposições simples e articuladas, artigos determinados e indeterminados 
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