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Objectivos: 

• captar o assunto de conversas do dia-a-dia; 

• captar o essencial de programas de rádio e televisão sobre temas atuais ou de interesse 

cultural; 

• ler, com um grau razoável de compreensão, textos factuais sobre assuntos de interesse 

pessoal ou cultural; 

• compreender descrições de acontecimentos, sentimentos e desejos em cartas pessoais; 

• manter uma conversa, utilizando um registo adequado, embora com alguma ajuda; 

• reagir a sentimentos e atitudes tais como alegria, tristeza, interesse, indiferença, 

incerteza, surpresa etc. 

• narrar e resumir acontecimentos, uma história etc. 

• fazer descrições objetivas, ex. da família, atividades de interesse cultural ou social; 

• justificar opiniões, decisões, planos; 

• escrever textos simples sobre assuntos de interesse pessoal, fazendo uso de 

dicionários e enciclopédias; 

• escrever cartas pessoais, descrevendo experiências, transmitindo impressões e 

exprimindo sentimentos; 

• escrever mensagens e relatos, transmitindo factos e problemas. 

 

 

Conteúdo: 

• Desportos e desportivos; 

• Mente saudável em corpo saudável; 

• Parabéns, querido Mihai!; 

• Estilo de vida; 

• Na cidade. 

 

Gramática: 

• os graus de comparação do adjetivo; 

• o adjetivo e o pronome demonstrativo; 

• o numeral ordinal; 

• o verbo a-l durea (doer); 

• o pronome pessoal em acusativo e dativo; 

• os nomes comuns em dativo; 
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• os nomes comuns em genitivo (com artigo definido e indefinido); 

• preposições que pedem o genitivo; 

• o imperativo. 

 

 

Manual:  

Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu (2012). Manual de limba română ca limbă straină (RLS). 

A1-A2. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință. 

 

 

Método de ensino: 

Aulas teórico-práticas de exposição do professor com a participação dos alunos. Aulas 

práticas: exercícios e prática das estruturas analisadas e do vocabulário adquirido; prática de 

pequenas conversas e diálogos baseados nas estruturas estudadas; trabalhos individuais e em 

grupo. 

 

 

Método de avaliação: 

• Prova escrita: 60% 

• Prova oral:30% 

• Participação nas aulas: 10% 

 


