
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas
Divisão de Idiomas
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EMENTA com CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - MÓDULOS ELEMENTARES A1

I - Carga horária: 50h a 60h para cada módulo

II - Orientação pedagógica

Os módulos elementares podem dividir-se em:

◦ Elementar I - A1.1 (recomendadas 50 horas)
◦ Elementar II - A1.2 (recomendadas 50 horas)

Eles devem preceder os módulos pré-intermediários sempre que necessário. Os tópicos

abaixo devem ser aprofundados e consolidados para a utilização no desenvolvimento das

habilidades. A consolidação dos tópicos também pode ocorrer em módulos transversais com

focos específicos em gêneros textuais, habilidades, temas ou estruturas linguísticas. Os tópicos

gramaticais devem ser introduzidos, sempre que possível, a partir de elementos textuais.

III - QCER - Habilidades desenvolvidas neste nível (A1) no CPFOL

Habilidades desenvolvidas neste nível: compreender e usar expressões cotidianas,

enunciados simples para necessidades concretas; saudar, apresentar-se e apresentar outras

pessoas; responder sobre aspectos pessoais e sociais comuns; comunicar-se com um

interlocutor claro e paciente.

IV - LÉXICO E PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO
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sugerido para o Elementar I sugerido para o Elementar II

1. revisão de: datas, profissões,

vestuários e descrições físicas e

psicológicas

2. significado dos verbos de

apresentação e de necessidades

concretas

3. identidades de gênero e diversidade

4. nacionalidades, origens e variações

linguísticas do português no Brasil

5. etnias formadoras e racismo no Brasil

6. refeições e alimentos

7. formações familiares diversas

8. partes do corpo humano

9. atividades físicas e esportes

10. vestuário comum em diversos

ambientes do cotidiano e nas

diferentes regiões do país

11. saúde pública e vacinação

12. expressões idiomáticas no Brasil

(introdução)

13. direitos dos povos originários e

demarcação de terras

14. ciências: astronomia e heliocentrismo

15. cursos de graduação da UFABC

16. meio ambiente e sustentabilidade

17. direitos humanos e diversidade

18. cartografia do Brasil e da América

Latina

19. semântica dos tempos verbais no

português do Brasil

V - FONÉTICA E FONOLOGIA

sugerido para o Elementar I sugerido para o Elementar II

1. vogais orais abertas
2. vogais orais fechadas
3. ditongos orais e tritongos
4. sons e fonemas consonantais

5. vogais nasais
6. ditongos nasais
7. diversos sons de X
8. diversos sons de R

VI - TÓPICOS DE GRAMÁTICA

sugerido para o Elementar I sugerido para o Elementar II

1. revisão de artigos (definidos e

indefinidos), pronomes pessoais

(casos reto e oblíquo, átonos e

tônicos), pronomes demonstrativos

14. imperfeito de cortesia

15. imperfeito com valor de condicional;

16. pretérito perfeito composto do

indicativo
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variáveis e invariáveis, pronomes

possessivos e indefinidos

2. revisão dos tempos mais simples

comparados: presente, futuro

informal (verbo ir no pres.+infinitivo)

e pretéritos do indicativo

3. introdução de relativos

4. presente do indicativo: verbos

regulares em -ar -er e -ir; verbos

irregulares em - er e -ir e verbos em

-air e -uir

5. pretérito perfeito do indicativo:

verbos regulares em -ar, -er e -ir

6. pretérito perfeito do indicativo:

verbos irregulares, verbos em -air

7. conjugação pronominal reflexiva

8. colocação do pronome

9. pretérito imperfeito do indicativo -

aspecto durativo e frequentativo

10. costumar (imperfeito) + infinitivo

11. pretérito imperfeito do indicativo com

idade e horas

12. ações simultâneas

13. usos de estava fazendo e fiz

(imperfeito vs. pretérito perfeito)

17. usos de vou fazer, estou fazendo e

acabei de fazer

18. futuro do presente do indicativo

19. futuro do pretérito

20. imperativo - formação regular

(afirmativa)

21. imperativo - formação regular

(negativa)

22. imperativo - formação irregular

(afirmativa e negativa)

23. infinitivo pessoal

24. gerúndio simples

25. ir + gerúndio

26. haver; haver de + infinitivo

27. usos de poder, conseguir, saber,

conhecer, dever, ter de/que,

precisar/precisar de

VII - Forma(s) de avaliação: participação, provas escritas e orais, projetos, apresentações e

produções linguísticas organizadas pelo(a) ministrante.
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