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NOME DA DISCIPLINA: LÍNGUA ESTRANGEIRA  2  ITALIANO   

PROFESSOR RESPONSÁVEL: MARGARETH DE LOURDES OLIVEIRA NUNES 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64horas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4horas 

SEMESTRE/ANO: Segundo Semestre 2007 

EMENTA Aprofundamento das estruturas da língua, enriquecimento do léxico e 

aperfeiçoamento da compreensão e produção orais e escritas em nível pré-intermediário. 

Fonética e fonologia. 

I – OBJETIVOS: Os alunos deverão, ao término do semestre, demonstrar competência 

em nível pré-intermediário, quanto às expressões oral e escrita, bem como competência 

de compreensão oral e escrita. Levar-se-á em conta também a competência cultural. 

IIa - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CULTURAL: 

Il sistema scolastico. I mezzi pubbici della città. L’Italia dei colori. Il tempo libero. 

Clima e stereotipi. Italiani famosi di ieri e di oggi. L’Italia dei festival.  

IIb – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO GRAMATICAL: 

Numeri di 100 a un milioni. Aggettivi e pronomi dimostrativi completi. Pronomi 

personali diretti atoni: mi ti, ci, vi, lo, la, li, le. Ce l’ho. Pronomi personali atoni indiretti. 

Participio passato di verbi regolari ed irregolari. Passato prossimo con essere ed avere. 

Passato prossimo dei verbi riflessivi. Pronomi personali tonici. Anche a me; a me no; 

neanche a me; a me sì. Si impersonale. Ci come avverbio di luogo. Presente con valore 

di futuro. Il futuro semplice: verbi regolari ed irregolari. Periodo ipotetico della realtà.  

III - METODOLOGIA: Para que os objetivos possam ser atingidos os alunos serão 

estimulados, para a aquisição de competência de compreensão oral e escrita, com textos 

orais (DVDs, Vídeo, CDs e Fitas de Áudio), e textos escritos, tanto na sala de aula 

como em atividades que os alunos devem desenvolver em casa. Haverá, em sala de aula, 

material diversificado para exercitar a expressão oral e escrita.  

IV - AVALIAÇÃO: As avaliações seguem a tipologia e níveis das provas para a 

obtenção dos certificados de conhecimento da Língua Italiana expedidos pelas 

Universidades de Perugia e Siena que, por sua vez, seguem parâmetros europeus de 



avaliação das competências em Língua Italiana. Duas vezes no semestre os alunos 

devem demonstrar sua competência em nível de expressão oral e escrita (prova de 

compreensão de textos em italiano – escritos e orais); há, também, a averiguação da 

expressão oral e escrita, bem como a prova de competência lingüística. A avaliação da 

expressão oral pode ser realizada individualmente ou em grupo.  

V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DARDANO, Maurizio ; TRIFONE, Pietro. La Nuova Grammatica della lingua 

italiana. Bologna. Zanichelli. 2001. 

MEA, Giuseppe. Dizionario portoghese-italiano Mea. 2.251pp. Bologna. Zanichelli. 

1999. 

MEZZADRI, Marco ; BALBONI, Paolo.Rete!1. Libro di classe. Corso multimediale 

d’italiano per stranieri. Livello elementare. Perugia. Guerra Edizioni. 2001. 

 

VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BALBONI, P. E. Giochi: per giocare con la grammatica. Roma: Bonacci editore, 1999. 

BANFI, Maria Luisa & GAVELLI, Simona. Delito in piazza del Campo.Genova.Cideb 

Editrice. 2004. 

BARKI, P.; DIADORI, P. Pro e contro 1: conversare e argomentare in italiano – livello 

intermedio – libro dello studente. Roma: Bonacci editore, 1997. 

CAPODAGLIO, G. Viva voce. Recanati: Eli, 2001. 

DI BERNARDO, Maria Grazia. La collana Longobarda, Genova. Cideb Editrice.2003. 

LEONE, P. Attività di ascolto 1 – elementare pre-intermedio. Recanati: Eli, 2003. 

MEDAGLIA, Cinzia. La casa sulla Scogliera.Genova. Cideb Editrice.2001. 

ROMANELLI et alli. Il viaggio di Laurent.Genova. Cideb Editrice. 2004. 
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NOME DA DISCIPLINA: LÍNGUA ESTRANGEIRA 4  ITALIANO 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: MARGARETH DE LOURDES OLIVEIRA NUNES 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64horas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4horas 

SEMESTRE/ANO: Segundo Semestre 2007 

EMENTA Aprofundamento das estruturas da língua, enriquecimento do léxico e 

aperfeiçoamento da compreensão e produção orais e escritas em nível pré-intermediário. 

Fonética e fonologia. 

I – OBJETIVOS: Os alunos deverão, ao término do semestre, demonstrar competência 

em nível intermediário, quanto às expressões oral e escrita, bem como competência de 

compreensão oral e escrita. Levar-se-á em conta também a competência cultural. 

IIa - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CULTURAL: 

L’ambiente urbano ed extraurbano (flora e fauna). Viaggio nell’Italia verde: i parchi 

nazionali. Il Gran Paradiso. I monti Sibilini. Moda. Stilisti famosi e aspetti economici 

del fenomeno moda. L’immigrazione in Italia. Riflessi sulla società. Una TV 

alternativa? Il futuro della televisione. Status symbol di ieri e di oggi. Il telefonino, 

l’opinione di un’antropologa. Under 18. Cosa fanno i giovani del liceo. Letteratura 

contemporanea.  

 

IIb – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO GRAMATICAL: 

Comparativi e superlativi. Ripasso: Mi piace / Mi piacciono. Imperativo positivo e 

negativo. Posizione dei pronomi. Passato remoto. Trapassato prossimo. Ripasso: 

condizionale vorrei, mi piacerebbe. Congiuntivo presente. Congiuntivo imperfetto e 

passato. Il período ipotetico della realtà 

 

III - METODOLOGIA: Para que os objetivos possam ser atingidos os alunos serão 

estimulados, para a aquisição de competência de compreensão oral e escrita, com textos 



orais (DVDs, Vídeo, CDs e Fitas de Áudio), e textos escritos, tanto na sala de aula 

como em atividades que os alunos devem desenvolver em casa. Haverá, em sala de aula, 

material diversificado para a expressão oral e escrita.  

 

IV - AVALIAÇÃO: As avaliações seguem a tipologia e níveis das provas para a 

obtenção dos certificados de conhecimento da Língua Italiana expedidos pelas 

Universidades de Perugia e Siena que, por sua vez, seguem parâmetros europeus de 

avaliação das competências em Língua Italiana. Duas vezes no semestre os alunos 

devem demonstrar sua competência em nível de expressão oral e escrita (prova de 

compreensão de textos em italiano – escritos e orais); há, também, a averiguação da 

expressão oral e escrita, bem como a prova de competência lingüística. A avaliação da 

expressão oral pode ser realizada individualmente ou em grupo.  

V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BARKI, Pazit ; DIADORI, Pierangela. Pro e Contro 2. Libro dello studente. Livello 

intermedio. Roma. Bonacci Editore. 1999. 

MEZZADRI, Marco ; BALBONI, Paolo.Rete!2. Libro di classe. Corso multimediale 

d’italiano per stranieri. Livello intermedio. Perugia. Guerra Edizioni. 2001. 

ZINGARELLI, Nicola. Dizionario Zanichelli minore (brossura). 1.248pp. Bologna. 

1998. 

VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BUZZATI, Dino. Le notti difficili. Milano. Arnoldo Mondadori Editore. 1971. 

BUZZATI, Dino. La Boutique del Mistero. Arnoldo Mondadori Editore. 1968. 

CALVINO, ITALO. Marcovaldo.Milano. Arnoldo Mondadori Editore. 1993. 

CAPODAGLIO, Gigliola. Viva Voce – L’Italia autentica in tredici 

interviste.Recanati.ELI.2001. 

DI Francesco, A.; NADDEO, C. M. Bar Itália. Articoli sulla vita italiana per leggere, 

parlare, scrivere. Firenze: Alma Edizione, 2003. 

LEONE, P. Attività di ascolto. 2 - intermedio - avanzato. Recanati: Eli, 2003. 

MARIN, T. La Prova Orale 2. Materiale autentico per la conversazione e la 

preparazione agli esami orali. Livello medio-avanzato. Atene: EdiLingua, 2004. 

ULISSE, L. Faccia a faccia. Attività comunicative. Livello elementare-intermedio. 

Roma: Bonacci, 1999. 

 

FILM in DVD e VHS che saranno suggeriti durante il semestre.  

 

 

  

 

 


