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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS GERMÂNICAS 

PLANIFICAÇÃO ANUAL DE ALEMÃO ( iniciação ) – 10º ANO                ANO LETIVO: 2019/2020     

 1º Período 
16 set - 17 dez 

2º Período 
6 jan - 27 março 

 

3º Período 
14 abril – 04 junho 

 
Aulas 
Previstas 

± 25 aulas (90 min.) ± 24 aulas (90 min.) ± 15 aulas (90 min.) 

Avaliação  
escrita 

 

Portefólio/ projeto/ trabalho 
de pesquisa/ teste/ relatório; 
Teste de listening; 
outras atividades escritas. 
  

 

Portefólio/ projeto/ trabalho 
de pesquisa/ teste/ relatório; 
Teste de listening; 
outras atividades escritas.   

 

Portefólio/ projeto/ trabalho 
de pesquisa/ teste/ relatório; 
Teste de listening; 
outras atividades escritas.   

Avaliação  
oral 

 

apresentação oral; 
atividades na aula 
 

 

apresentação oral; 
atividades na aula 

 

apresentação oral; 
atividades na aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas 
temáticas / 
situacionais 

Unidade 0: Portugal e os 
países de expressão alemã 
▪Sensibilização à Língua 
  Alemã:  
  Identificação de palavras 
   internacionais 
  Caraterísticas da Língua 
   Alemã 
 Os países de expressão 
   alemã 
  Aspetos socioculturais 

  
Unidade 1: Identificação e 
informações pessoais  
 Identificação Pessoal 
 Dados pessoais 
 Caraterísticas físicas 
  e psicológicas  
 Gostos pessoais 

 
Unidade 2: Situações do 
quotidiano 
 Vida em família 
 Graus de parentesco 
 Convívios e festas 
 A casa: tipo e divisões 
  principais 
 Refeições: em casa e no 
  restaurante  

 
Unidade 2 (contin.): 
Situações do quotidiano 
 
 Rotina diária 
 
 
Unidade 3: Meio envolvente 
 Vida escolar 
 Escola e sala de aula 
 Objetos escolares 
 Horários e disciplinas 
 Horas, dias da semana e 
   meses 
 Caminho e transportes 
   para a escola 
 Convívio 
 
 
 
Unidade 4: Relações 
interpessoais 
 O grupo de amigos 
 Locais de encontro 
 Situações sociais 

 

   
Unidade 5: O Lazer     
 Tempos livres 
 Atividades de tempo 
   livre/ hobbies 
 Desporto 
 Férias 
 Destinos de viagem e 
   transportes 
 
 
Unidade 6: Atualidade/ O 
mundo global/ O mundo 
virtual  
 A comunidade local 
 Lugares de interesse 
 
   
      Leitura extensiva : 
 
      Fabeln; Märchen 

 
Língua 
Alemã 

 
Itens gramaticais e áreas lexicais correspondentes às áreas temáticas lecionadas, constantes 
do manual e do programa em vigor, tendo em conta as Aprendizagens Essenciais. 

 

Docente:  Maria Isabel Silva 
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